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Τηλ. :  213-2049028-029
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 179/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημ.
Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή τελών
χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων έτους 2015».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 18 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 19696/26/14-11-2014
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου
Μιχαήλ  7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8) Αράπογλου Γεώργιος,
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα
κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10 το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Παπακώστας Βασίλειος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 19751/14-11-2014 εισήγηση του Τμήματος
Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων οικονομικού έτους 2015.

Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 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»
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή ….
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών.

Με την αριθ. 176/2013 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου,
καθορίστηκαν οι ζώνες και τέλη κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2014, ως
ακολούθως:

Α’ ΖΩΝΗ:  Πλ. Πατριάρχου και πεζόδρομος Σάρδεων, για λόγους ισονομίας,
Β' 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.
Γ' ΖΩΝΗ:   Αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις εξής οδούς: Κανάρη,

Εθν. Αντιστάσεως, Ν.Τρυπιά, Καισαρείας, Πλατεία
Κωνσταντινουπόλεως,

Γ. Παπανδρέου, Τυάννων, Αφών Γεωργιάδη, Δεκελείας, Τρωάδος,
Θεσσαλονίκης,

Αντιοχείας.
Επίσης το τμήμα της οδού Δεκελείας στην ενότητα Χαλκηδόνας

Δ’ ΖΩΝΗ: Αφορά τις λοιπές περιοχές της περιφέρειας του Δήμου μας.
Ε’ ΖΩΝΗ: Όλες οι υπόλοιπες πλατείες της πόλης
Τα καταστήματα που βρίσκονται στα όρια των δύο πρώην Δήμων δηλ.
Ειρήνης – Ν. Τρυπιά – Εθν. Αντιστάσεως – Κανάρη υπάγονται στην Γ’
ζώνη.

1. Για χρήση πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για
τοποθέτηση

Τραπεζοκαθισμάτων από Καταστήματα :

Α’ ΖΩΝΗ: σε 31,50 € το τετρ. μέτρο ετησίως
Β’ ΖΩΝΗ: σε 24,50 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 21,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
Δ’ ΖΩΝΗ: σε 17,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως
Ε’ 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 17,50 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
Β' ΖΩΝΗ: σε 14,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
Γ’ ΖΩΝΗ: σε   9,10 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
Δ’ ΖΩΝΗ: σε   7,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως
Ε’ ΖΩΝΗ: σε   9,10 € το τετρ. μέτρο ετησίως

Για την χρήση κοινοχρήστου χώρου, για τοποθέτηση διαφημιστικών
πινακίδων
ορίζεται ετησίως το ποσό :
Α' ΖΩΝΗ: σε 35,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
Β' ΖΩΝΗ: σε 28,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 17,50 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
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Δ’ ΖΩΝΗ: σε 10,50 € το τετρ. μέτρο ετησίως
Ε’ ΖΩΝΗ: σε 17,50 € 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 28,00 € το τετρ. μέτρο το δεκαήμερο.
β) Τέλη για καθαριότητα σε 3,85 € το τετρ. μέτρο ημερησίως.

4. Για χρήση πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από καντίνες:
Σε 3.500,00 € ετησίως, ανεξαρτήτως τ.μ., συμπεριλαμβανομένων και των
τελών
καθαριότητας.

5. Για χρήση πεζοδρομίων από εκμεταλλευτές περιπτέρων:
Α' ΖΩΝΗ: Σε 52,50 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
Β' ΖΩΝΗ: Σε 45,50 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
Γ' ΖΩΝΗ: Σε 42,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως.
Δ’ ΖΩΝΗ: Σε 38,50 € το τετρ. μέτρο ετησίως
Ε’ ΖΩΝΗ: Σε 42,00 € το τετρ. μέτρο ετησίως

Σύμφωνα με τον υπ’ αρ. άρθρο 1 παρ. ΣΤ2 περίπτωση 5 του ν. 4093/12
(ΦΕΚ αρ.φύλλου 222/12.11.2012) «Υφιστάμενες διοικητικές άδειες
διατηρούνται σε ισχύ και δεν μεταβιβάζονται, ούτε κληρονομούνται. Από
01.01.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους
για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1080/1980. Για τη χρήση
κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως
άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Πέραν αυτών σας γνωρίζουμε ότι:

Κοινόχρηστα είναι τα πράγματα τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση
του ιδιοκτήτη τους, προορίζονται για κοινή χρήση.
Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η
παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Για την χρήση κοινόχρηστου χώρου επιβάλλεται τέλος.
Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα με την έννοια ότι είναι ανάλογο
του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του
παραχωρούμενου χώρου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισάγετε και λάβετε απόφαση
σχετικά με την καταβολή τέλους για κατάληψη πεζοδρομίου ως ακολούθως :

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015
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1.ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προς
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος

ΖΩΝΗ Α Πλατεία Πατριάρχου, οδός
Σάρδεων από Λεωφ, Δεκελείας
έως οδό Νικ. Τρυπιά

110,00€/τ.μ.
ετησίως

Εάν το τέλος
προορίζεται για
υαλόφρακτο
τότε ορίζεται η
διπλάσια τιμή
της κάθε ζώνης

ΖΩΝΗ Β Λεωφ Δεκελείας από οδό
Σαλαμίνος έως οδό Αφών
Γεωργιάδη-Αταλλείας

70,00€/τ.μ.
ετησίως

ΖΩΝΗ Γ Τομέας του Δήμου που
περικλείεται από τις οδούς Νικ.
Τρυπιά, Βρυούλων, Γεωργ.
Παπανδρέου, Λεωφ. Δεκελείας,
Ατταλείας, Καπαδοκίας, Φωκών,
Σμύρνης, Ειρήνης, εκτός των
οδών στις Ζώνες Α & Β

40,00€/τ.μ.
ετησίως

ΖΩΝΗ Δ Όλες οι υπόλοιπες πλατείες του
Δήμου

30,00€/τ.μ.
ετησίως

ΖΩΝΗ Ε Όλες οι υπόλοιπες οδοί του
Δήμου

15,00€/τ.μ.
ετησίως

Σε περίπτωση που το κατάστημα βρίσκεται στα όρια δύο διαφορετικών
ζωνών τότε για τον υπολογισμό χρησιμοποιείται η ανώτερη.

2. ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: Για τους χρησιμοποιούντες πεζοδρόμια ή άλλους
κοινόχρηστους χώρους για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ή ανοιχτών
μεταλλικών συλλεκτήρων:
Ν1828/1989
άρθρο 26,

παρ. 4

Η αδειοδότηση δίδεται για το
μήκος του πεζοδρομίου της
προσόψεως του ακινήτου,
αφήνοντας διάδρομο πλάτους 1,00
μ για διάβαση πεζών. Δεν μπορεί
να γίνει χρήση κοινόχρηστου
χώρου ο οποίος υπερβαίνει τα τ.μ.
της πρόσοψης του οικοπέδου ή
δεν μπορεί να διασφαλιστεί
διάβαση πεζών

20,00€/τ.μ.
μηνιαίως

Για κατάληψη οδοστρώματος
εφόσον έχει χορηγηθεί σχετική
άδεια κατάληψης και διακοπής
κυκλοφορίας για σκυροδέτηση,
μετακόμιση κ.λ.π

35,00€ /
ημερησίως

Σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου πέραν των 3 μηνών, το
τέλος ανέρχεται στο ποσό των 7,50 €/τ.μ. μηνιαίως (ο μήνας είναι η
ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το τέλος)
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3. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ: Για τους χρησιμοποιούντες κοινόχρηστους χώρους για
περίπτερα

ΖΩΝΗ Α 52,50€/τ.μ. ετησίως
ΖΩΝΗ Β 52,50€/τ.μ. ετησίως
ΖΩΝΗ Γ 45,50€/τ.μ. ετησίως
ΖΩΝΗ Δ 42,00€/τ.μ. ετησίως
ΖΩΝΗ Ε 38,50€/τ.μ. ετησίως

Ως ζώνη θεωρείται αυτή που έχει καθοριστεί στην περίπτωση των
τραπεζοκαθισμάτων (περίπτωση 1)

4. ΚΑΝΤΙΝΕΣ: Για τους χρησιμοποιούντες κοινόχρηστους χώρους για κινητές
και σταθερές καντίνες:

Για όλες τις περιπτώσεις 1,20€/τ.μ. ημερησίως

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Για χρήση κοινοχρήστων χώρων όλων των
καταστημάτων πλην αυτών των υγειονομικού ενδιαφέροντος (βενζινάδικα,
συνεργεία αυτοκινήτων, εμπορικά κ.λ.π)

Για όλες τις περιπτώσεις 45,00€/τ.μ. ετησίως

6. ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Για τους κοινόχρηστους χώρους για την άσκηση των
υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων από τις Δημοτικές και Λαϊκές αγορές

Για όλες τις περιπτώσεις Ως ισχύει

7.ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ: Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων κατά την
διάρκεια διαφόρων πανηγύρεων του Δήμου

1η Μαΐου Όπως κάθε φορά καθορίζεται από
την Επιτροπή Πρωτομαγιάς

Θρησκευτικές εορτές 15,00€/τ.μ. ημερησίως

8.ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: Για τα πεζοδρόμια & τους
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους για πώληση εποχιακών φρούτων,
ανθέων κ.λ.π.

Για όλες τις περιπτώσεις 11,50€/τ.μ. ημηρεσίως

9.ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ: Για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων από
Ο.Κ.Ω κ.λ.π

Στύλος ΔΕΗ 30,00€ ετησίως
Πυλώνας υψηλής τάσης ΔΕΗ 3.000,00€ ετησίως
Κιβώτιο διανομής τάσης ΔΕΗ 300,00€ ετησίως

Στύλος ΟΤΕ 30,00€ ετησίως
Καρτοτηλέφωνα 150,00€ ετησίως

Υπαίθριος κατανεμητής ΟΤΕ
(Καφάο)

300,00€ ετησίως

Ταχυδρομικά κουτιά ΕΛΤΑ 60,00€ ετησίως
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Χρήση υπεδάφους οδών για την
διέλευση κεντρικών αγωγών ή

καλωδίων Ο.Κ.Ω

50,00€/κυβικό μέτρο ετησίως

Σημείωση: Η καταβολή των ως άνω τελών προκαταβάλλεται της
χρήσης οιοδήποτε κοινόχρηστου χώρου.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 30/2014 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, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10
και του άρθρου 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν.1080/80,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εισηγείται της το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των τελών
χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2015,
προτείνοντας αυτά να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015

1.ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου της
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος

ΖΩΝΗ Α Πλατεία Πατριάρχου, οδός
Σάρδεων από Λεωφ, Δεκελείας
έως οδό Νικ. Τρυπιά

110,00€/τ.μ.
ετησίως

Εάν το τέλος
προορίζεται για
υαλόφρακτο
τότε ορίζεται η
διπλάσια τιμή
της κάθε ζώνης

ΖΩΝΗ Β Λεωφ Δεκελείας από οδό
Σαλαμίνος έως οδό Αφών
Γεωργιάδη-Αταλλείας

70,00€/τ.μ.
ετησίως

ΖΩΝΗ Γ Τομέας του Δήμου που
περικλείεται από της οδούς Νικ.
Τρυπιά, Βρυούλων, Γεωργ.
Παπανδρέου, Λεωφ. Δεκελείας,
Ατταλείας, Καπαδοκίας, Φωκών,
Σμύρνης, Ειρήνης, εκτός των
οδών της Ζώνες Α & Β

40,00€/τ.μ.
ετησίως

ΖΩΝΗ Δ Όλες οι υπόλοιπες πλατείες του 30,00€/τ.μ.

ΑΔΑ: 7Θ2ΚΩΗΓ-Ε86



Δήμου ετησίως
ΖΩΝΗ Ε Όλες οι υπόλοιπες οδοί του

Δήμου
15,00€/τ.μ.
ετησίως

Σε περίπτωση που το κατάστημα βρίσκεται στα όρια δύο διαφορετικών
ζωνών τότε για τον υπολογισμό χρησιμοποιείται η ανώτερη.

2. ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: Για της χρησιμοποιούντες πεζοδρόμια ή της
κοινόχρηστους χώρους για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ή
ανοιχτών μεταλλικών συλλεκτήρων:

Ν1828/1989
άρθρο 26,

παρ. 4

Η αδειοδότηση δίδεται για το
μήκος του πεζοδρομίου της
προσόψεως του ακινήτου,
αφήνοντας διάδρομο πλάτους 1,00
μ για διάβαση πεζών. Δεν μπορεί
να γίνει χρήση κοινόχρηστου
χώρου ο οποίος υπερβαίνει τα τ.μ.
της πρόσοψης του οικοπέδου ή
δεν μπορεί να διασφαλιστεί
διάβαση πεζών

20,00€/τ.μ.
μηνιαίως

Για κατάληψη οδοστρώματος
εφόσον έχει χορηγηθεί σχετική
άδεια κατάληψης και διακοπής
κυκλοφορίας για σκυροδέτηση,
μετακόμιση κ.λ.π

35,00€ /
ημερησίως

Σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου πέραν των 3 μηνών, το
τέλος ανέρχεται στο ποσό των 7,50 €/τ.μ. μηνιαίως (ο μήνας είναι η
ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το τέλος)

3. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ: Για της χρησιμοποιούντες κοινόχρηστους χώρους για
περίπτερα

ΖΩΝΗ Α 52,50€/τ.μ. ετησίως
ΖΩΝΗ Β 52,50€/τ.μ. ετησίως
ΖΩΝΗ Γ 45,50€/τ.μ. ετησίως
ΖΩΝΗ Δ 42,00€/τ.μ. ετησίως
ΖΩΝΗ Ε 38,50€/τ.μ. ετησίως

Ως ζώνη θεωρείται αυτή που έχει καθοριστεί στην περίπτωση των
τραπεζοκαθισμάτων (περίπτωση 1)

4. ΚΑΝΤΙΝΕΣ: Για της χρησιμοποιούντες κοινόχρηστους χώρους για κινητές
και σταθερές καντίνες:

Για όλες τις περιπτώσεις 1,20€/τ.μ. ημερησίως

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Για χρήση κοινοχρήστων χώρων όλων των
καταστημάτων πλην αυτών των υγειονομικού ενδιαφέροντος (βενζινάδικα,
συνεργεία αυτοκινήτων, εμπορικά κ.λ.π)
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Για όλες τις περιπτώσεις 45,00€/τ.μ. ετησίως

6. ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Για της κοινόχρηστους χώρους για την άσκηση των
υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων από της Δημοτικές και Λαϊκές αγορές

Για όλες τις περιπτώσεις Ως ισχύει

7.ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ: Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων κατά την
διάρκεια διαφόρων πανηγύρεων του Δήμου

1η Μαΐου Της κάθε φορά καθορίζεται από
την Επιτροπή Πρωτομαγιάς

Θρησκευτικές εορτές 15,00€/τ.μ. ημερησίως

8.ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: Για τα πεζοδρόμια & της
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους για πώληση εποχιακών φρούτων,
ανθέων κ.λ.π.

Για όλες τις περιπτώσεις 11,50€/τ.μ. ημηρεσίως

9.ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ: Για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων από
Ο.Κ.Ω κ.λ.π

Στύλος ΔΕΗ 30,00€ ετησίως
Πυλώνας υψηλής τάσης ΔΕΗ 3.000,00€ ετησίως
Κιβώτιο διανομής τάσης ΔΕΗ 300,00€ ετησίως

Στύλος ΟΤΕ 30,00€ ετησίως
Καρτοτηλέφωνα 150,00€ ετησίως

Υπαίθριος κατανεμητής ΟΤΕ
(Καφάο)

300,00€ ετησίως

Ταχυδρομικά κουτιά ΕΛΤΑ 60,00€ ετησίως
Χρήση υπεδάφους οδών για την
διέλευση κεντρικών αγωγών ή

καλωδίων Ο.Κ.Ω

50,00€/κυβικό μέτρο ετησίως

Σημείωση: Η καταβολή των ως άνω τελών προκαταβάλλεται της
χρήσης οιοδήποτε κοινόχρηστου χώρου.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφησαν) ο κ. Α.Κόντος,
ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία και οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και
Γ.Αράπογλου, οι οποίοι καταψήφισαν. Ο τελευταίος προέβη στην
κατωτέρω αιτιολόγηση για την  καταψήφιση της εισήγησης:

«Παραμένουμε πιστοί σε ό,τι δεσμευόμασταν κατά την προεκλογική
περίοδο, από την οποία μόλις 6 μήνες έχουν περάσει, όπως ότι
"εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη
οργάνωση του μηχανισμού είσπραξης εσόδων του Δήμου από όλες
τις θεσμοθετημένες πηγές. Αξιοποιούμε την ακίνητη περιουσία για
έσοδα και νέες εγκαταστάσεις. Τα έσοδα του Δήμου μπορούν να

ΑΔΑ: 7Θ2ΚΩΗΓ-Ε86



αυξηθούν, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις ή χαράτσια στους
δημότες, κατοίκους ή επαγγελματίες της πόλης μας"».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 179/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
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