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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 42/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 260/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. 
Συµβούλιο για τον επανακαθορισµό τελών 
χρήσεως πεζοδροµίων και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 14 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 27694/42/10-
11-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. 
Αριστείδη Βασιλόπουλου, 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 Α΄. 
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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, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) 
Γαλαζούλα Αλίκη  5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Ανανιάδης 
Νικόλαος και 7) Πλάτανος Ελευθέριος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Καλαµπόκης Ιωάννης και 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 

• Οι κ.κ. Ν.Ανανιάδης και Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθαν στη 
Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία 
επί του 3ου και 4ου θέµατος της Η.∆. αντιστοίχως. 

 
 
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. 27758/10-11-2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 
ΘΕΜΑ: "Επανακαθορισµός τελών χρήσης πεζοδροµίων και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων οικονοµικού έτους 2018 και εφεξής" 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.3 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80  και τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 16 του Ν. 3254/2004 και το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 καθώς και το 
άρθρο 55 του Ν.4483/2017  το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής βάσει του άρθρου 72 
παρ.1ζ του Ν. 3852/2010.Το τέλος ορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό µέτρο, 
ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή 
χωρίου εις την οποίαν κείται ο χρησιµοποιούµενος χώρος.  

Με την υπ.αριθµ.  233/2016 Α∆Σ  οι ζώνες και τα τέλη χρήσης πεζοδροµίων 
και λοιπών κοινόχρηστων χώρων καθορίσθηκαν ως εξής: 

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, 
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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 
∆’ ΖΩΝΗ:   Όλες οι υπόλοιπες πλατείες και πάρκα της πόλης. 
Ε’ ΖΩΝΗ:   Αφορά τις λοιπές περιοχές της περιφέρειας του ∆ήµου µας. 
 
 
∆ηµιουργείται ΣΤ’ ΖΩΝΗ: Aναπτύσσεται στη βορειοδυτική πλευρά της 
εισόδου του δηµοτικού κοιµητηρίου όπως φαίνεται και στο τοπογραφικό  
σκαρίφηµα που συνοδεύει  την παρούσα τροποποίηση και είναι 
αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 
 
Τα καταστήµατα που βρίσκονται στα όρια των δύο πρώην ∆ήµων δηλ. 
Ειρήνης – Ν. Τρυπιά – Εθν. Αντιστάσεως – Κανάρη υπάγονται στην Γ’ 
ζώνη. 

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

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

110,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ Β Λεωφ. ∆εκελείας από οδό Σαλαµίνος 
έως οδό Αφών Γεωργιάδη-Ατταλείας  

70,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ Γ Τοµέας του ∆ήµου που περικλείεται 
από τις οδούς Νικ. Τρυπιά, 
Βρυούλων, Γεωργ. Παπανδρέου, 
Λεωφ. ∆εκελείας, Ατταλείας, 
Καπαδοκίας, Φωκών, Σµύρνης, 
Ειρήνης, εκτός των οδών της Ζώνης Α 
& Β 

40,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ ∆ Όλες οι υπόλοιπες πλατείες και πάρκα 
 του ∆ήµου 

30,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ Ε Όλες οι υπόλοιπες οδοί του ∆ήµου 15,00€/τ.µ. 
ετησίως 

 
Σε περίπτωση που από κάποιο κατάστηµα γίνεται χρήση σε δύο 
διαφορετικές ζώνες, τότε για τον υπολογισµό του τέλους της συνολικής 
προς παραχώρηση επιφάνειας θα χρησιµοποιηθεί η ανώτερη. 
 
 
2.Α∆ΕΙΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ: Για τους χρησιµοποιούντες πεζοδρόµια ή 
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 1,50 
µ για διάβαση πεζών. ∆εν µπορεί 
να γίνει χρήση κοινόχρηστου 
χώρου ο οποίος υπερβαίνει τα τ.µ. 

20,00€/τ.µ. 
µηνιαίως  
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της πρόσοψης του οικοπέδου ή αν 
δεν µπορεί να διασφαλιστεί 
διάβαση πεζών  

 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 τους χρησιµοποιούντες κοινόχρηστους χώρους για 
περίπτερα  

 

ΖΩΝΗ Α 110,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Β 70,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Γ 45,50€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ∆ 25,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Ε 38,50€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ΣΤ 110,00€/τ.µ. ετησίως 

 
Αυξάνονται οι ζώνες Α και Β µε γνώµονα την ορθή  αποτύπωση της 
εµπορικής τους αξίας αλλά και την όχληση η οποία δηµιουργείται από 
την εκµετάλλευση τους µε την επιβάρυνση του ήδη βεβαρυµένου 
κέντρου της πόλης.Με το ιδιο σκεπτικό  µειώνεται το τέλος για τις ζώνες 
∆ και Ε. 
 
Εισάγεται ζώνη στ΄ 110,00€ /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. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Για χρήση κοινοχρήστων χώρων όλων των 
καταστηµάτων πλην αυτών των υγειονοµικού ενδιαφέροντος (βενζινάδικα, 
συνεργεία αυτοκινήτων, εµπορικά κ.λ.π) 
 

ΖΩΝΗ Α 15,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Β 12,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Γ 7,00 €/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ∆ 7,00€/τ.µ. ετησίως 
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ΖΩΝΗ Ε 7,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ΣΤ  110,00€ /τ.µ. ετησίως 

 
Εισάγεται ζώνη στ΄110,00€ /τ.µ. ετησίως 
 
Ως ζώνη θεωρείται αυτή που έχει καθοριστεί στην περίπτωση των 
τραπεζοκαθισµάτων (περίπτωση 1)  
 
 
6. ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ: Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων κατά την 
διάρκεια διαφόρων πανηγύρεων του ∆ήµου 
 

1η Μαΐου Της κάθε φορά θα καθοριστεί από 
άλλη απόφαση 

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

 
 
 
7. 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. ηµερησίως 

 
 
Σηµείωση:  Η καταβολή των ως άνω τελών προηγείται της χρήσης 
οιουδήποτε κοινόχρηστου χώρου και βάσει της απόφασης καθορισµού  
όρων καταβολής τέλους χρήσης  κοινοχρήστων χώρων. 
 
Προκειµένου να επιστραφούν αντικείµενα τα οποία αφαιρέθηκαν  από 
συνεργεία του ∆ήµου κατόπιν διαπίστωσης τρίτης παράβασης 
αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου ορίζεται ειδικό πρόστιµο 
ποσού € 300,00 για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης. 
 
Προτείνουµε λοιπόν, για το έτος 2018  οι ζώνες και τα τέλη να 
παραµείνουν τα ίδια όπως το 2017 δηλ. : 
  
 
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, ∆εκελείας, Τρωάδος, 
Θεσσαλονίκης, Αντιοχείας. Επίσης το τµήµα της οδού ∆εκελείας στην ενότητα 
Χαλκηδόνας 
∆’ ΖΩΝΗ:   Όλες οι υπόλοιπες πλατείες και πάρκα της πόλης. 
Ε’ ΖΩΝΗ:   Αφορά τις λοιπές περιοχές της περιφέρειας του ∆ήµου µας. 
ΣΤ’ ΖΩΝΗ: Aναπτύσσεται στη βορειοδυτική πλευρά της εισόδου του 
δηµοτικού κοιµητηρίου όπως φαίνεται και στο τοπογραφικό  σκαρίφηµα που 
συνοδεύει  την παρούσα τροποποίηση και είναι αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 
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Τα καταστήµατα που βρίσκονται στα όρια των δύο πρώην ∆ήµων δηλ. 
Ειρήνης – Ν. Τρυπιά – Εθν. Αντιστάσεως – Κανάρη υπάγονται στην Γ’ 
ζώνη. 

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

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

110,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ Β Λεωφ. ∆εκελείας από οδό Σαλαµίνος 
έως οδό Αφών Γεωργιάδη-Ατταλείας  

70,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ Γ Τοµέας του ∆ήµου που περικλείεται 
από τις οδούς Νικ. Τρυπιά, 
Βρυούλων, Γεωργ. Παπανδρέου, 
Λεωφ. ∆εκελείας, Ατταλείας, 
Καπαδοκίας, Φωκών, Σµύρνης, 
Ειρήνης, εκτός των οδών της Ζώνης Α 
& Β 

40,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ ∆ Όλες οι υπόλοιπες πλατείες και πάρκα 
 του ∆ήµου 

30,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ Ε Όλες οι υπόλοιπες οδοί του ∆ήµου 15,00€/τ.µ. 
ετησίως 

 
Σε περίπτωση που από κάποιο κατάστηµα γίνεται χρήση σε δύο 
διαφορετικές ζώνες, τότε για τον υπολογισµό του τέλους της συνολικής 
προς παραχώρηση επιφάνειας θα χρησιµοποιηθεί η ανώτερη. 
 
 
2.Α∆ΕΙΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ: Για τους χρησιµοποιούντες πεζοδρόµια ή 
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 1,50 
µ για διάβαση πεζών. ∆εν µπορεί 
να γίνει χρήση κοινόχρηστου 
χώρου ο οποίος υπερβαίνει τα τ.µ. 
της πρόσοψης του οικοπέδου ή αν 
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 110,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Β 70,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Γ 45,50€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ∆ 25,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Ε 38,50€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ΣΤ 110,00€/τ.µ. ετησίως 

 
 
Ως ζώνη θεωρείται αυτή που έχει καθοριστεί ως ανωτέρω 

 
 

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

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

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

ΖΩΝΗ Α 15,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Β 12,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Γ 7,00 €/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ∆ 7,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Ε 7,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ΣΤ  110,00€ /τ.µ. ετησίως 

 
 
Ως ζώνη θεωρείται αυτή που έχει καθοριστεί ως ανωτέρω 
 
 
 
6. ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ: Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων κατά την 
διάρκεια διαφόρων πανηγύρεων του ∆ήµου 
 

1η Μαΐου Θα καθοριστεί µε ειδική απόφαση 
του ∆Σ  

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

 
 
 
7. ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: Για τα πεζοδρόµια & τους 
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους για πώληση εποχιακών φρούτων, ανθέων 
κ.λ.π. 
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Για όλες τις περιπτώσεις 11,50€/τ.µ. ηµερησίως 

 
 
Σηµείωση:  Η καταβολή των ως άνω τελών προηγείται της χρήσης 
οιουδήποτε κοινόχρηστου χώρου και βάσει της απόφασης καθορισµού  
όρων καταβολής τέλους χρήσης  κοινοχρήστων χώρων. 
 

 
Προκειµένου να επιστραφούν αντικείµενα τα οποία αφαιρέθηκαν  από 
συνεργεία του ∆ήµου κατόπιν διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε την 
εντολή της οικείας αρχής κατά την πρώτη παράβαση αυθαίρετης 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου ορίζεται ειδικό πρόστιµο ποσού € 300,00 
για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης. 
 
Προτείνεται η απόφαση του ∆.Σ. να ισχύσει από 1/1/2018 και έως την 
τροποποίησή της 

Καλείστε να 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. 42/2017 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.∆ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 
3254/2004, το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 καθώς και το άρθρο 55 του 
Ν.4483/2017 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

(3 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) 
 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό των τελών χρήσεως 
πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2018 και εφεξής, 
προτείνοντας οι ζώνες και τα τέλη να παραµείνουν τα ίδια όπως το 2017, 
ήτοι: 

 
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, ∆εκελείας, Τρωάδος, 
Θεσσαλονίκης, Αντιοχείας. Επίσης το τµήµα της οδού ∆εκελείας στην ενότητα 
Χαλκηδόνας 
∆’ ΖΩΝΗ:   Όλες οι υπόλοιπες πλατείες και πάρκα της πόλης. 
Ε’ ΖΩΝΗ:   Αφορά τις λοιπές  οδούς του ∆ήµου. 
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ΣΤ΄ΖΩΝΗ:  Αναπτύσσεται στην βορειοδυτική πλευρά της εισόδου του 
δηµοτικού κοιµητηρίου όπως φαίνεται και στο τοπογραφικό σκαρίφηµα που 
συνοδεύει την παρούσα και είναι αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 
 
 
Τα καταστήµατα που βρίσκονται στα όρια των δύο πρώην ∆ήµων δηλ. 
Ειρήνης – Ν. Τρυπιά – Εθν. Αντιστάσεως – Κανάρη υπάγονται στην Γ’ 
ζώνη. 

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

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

110,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ Β Λεωφ. ∆εκελείας από οδό Σαλαµίνος 
έως οδό Αφών Γεωργιάδη-Ατταλείας  

70,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ Γ Τοµέας του ∆ήµου που περικλείεται 
από τις οδούς Νικ. Τρυπιά, 
Βρυούλων, Γεωργ. Παπανδρέου, 
Λεωφ. ∆εκελείας, Ατταλείας, 
Καπαδοκίας, Φωκών, Σµύρνης, 
Ειρήνης, εκτός των οδών της  Ζώνης 
Α & Β 

40,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ ∆ Όλες οι υπόλοιπες πλατείες και πάρκα 
 του ∆ήµου 

30,00€/τ.µ. 
ετησίως 

ΖΩΝΗ Ε Όλες οι υπόλοιπες οδοί του ∆ήµου 15,00€/τ.µ. 
ετησίως 

 
Σε περίπτωση που από κάποιο κατάστηµα γίνεται χρήση σε δύο 
διαφορετικές ζώνες, τότε για τον υπολογισµό του τέλους της συνολικής 
προς παραχώρηση επιφάνειας θα χρησιµοποιηθεί η ανώτερη. 
 
 
2.Α∆ΕΙΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ: Για τους χρησιµοποιούντες πεζοδρόµια ή 
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 1,50 
µ για διάβαση πεζών. ∆εν µπορεί 
να γίνει χρήση κοινόχρηστου 
χώρου ο οποίος υπερβαίνει τα τ.µ. 
της πρόσοψης του οικοπέδου ή αν 
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  
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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 τους χρησιµοποιούντες κοινόχρηστους χώρους για 
περίπτερα  

 

ΖΩΝΗ Α 110,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Β 70,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Γ 45,50€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ∆ 25,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Ε 38,50€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ΣΤ 110,00/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. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Για χρήση κοινοχρήστων χώρων όλων των 
καταστηµάτων πλην αυτών των υγειονοµικού ενδιαφέροντος (βενζινάδικα, 
συνεργεία αυτοκινήτων, εµπορικά κ.λ.π) 
 

ΖΩΝΗ Α 15,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Β 12,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Γ 7,00 €/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ∆ 7,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ Ε 7,00€/τ.µ. ετησίως 

ΖΩΝΗ ΣΤ 110,00€/τ.µ. ετησίως 

 
 
Ως ζώνη θεωρείται αυτή που έχει καθοριστεί στην περίπτωση των 
τραπεζοκαθισµάτων (περίπτωση 1)  
 
 
6. ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ: Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων κατά την 
διάρκεια διαφόρων πανηγύρεων του ∆ήµου 
 

1η Μαΐου Θα καθοριστεί µε ειδική απόφαση 
∆.Σ. 

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

 
 
Σηµείωση:  Η καταβολή των ως άνω τελών προηγείται της χρήσης 
οιουδήποτε κοινόχρηστου χώρου και βάσει της απόφασης καθορισµού 
όρων καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 
 
Προκειµένου να επιστραφούν αντικείµενα τα οποία αφαιρέθηκαν  από 
συνεργεία του ∆ήµου κατόπιν διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε την 
εντολή της οικείας αρχής κατά την πρώτη παράβαση αυθαίρετης 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου ορίζεται ειδικό πρόστιµο ποσού € 300,00 
για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης. 
 
Προτείνεται η απόφαση του ∆.Σ. να ισχύσει από 1/1/2018 και έως την 
τροποποίησή της. 
 
 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν ο κ. Απ.Κόντος και ο κ. 
Ελ.Πλάτανος, οι οποίοι απείχαν από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, 
επιφυλασσόµενοι να τοποθετηθούν επί του θέµατος στην προσεχή 
Συνεδρίαση του ∆.Σ.. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  260/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                             ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                                      ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Λεβαντή Εµµανολία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας  
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
6. Τµήµα Λογιστηρίου 
7. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
8. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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