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Νέα Φιλαδέλφεια 15/4/2015

Αριθ. Πρωτ. : 7079

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου &
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. :  213-2049028-029
Fax :  213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 79/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημ.
Συμβούλιο για τον καθορισμό των όρων
καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων
χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 15 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 6654/8/8-4-2015 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) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6)
Αντωνόπουλος Δημήτριος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαλουκά Ευτυχία 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου
Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί της
πρώτης εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.
2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο
ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.
3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6929/14-4-2015 εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Τοπικής Οικ.
Ανάπτυξης επί του θέματος :

Κύριε Πρόεδρε,

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων
για τραπεζοκαθίσματα.

Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση όπως λάβετε απόφαση
σχετικά με τους όρους καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων
για τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπουν ότι σε κάθε
περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με ισόποση
εγγυητική επιστολή, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της
παράδοσης της άδειας χρήσης αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του
γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση
κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται
σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Εάν
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διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος
ή η κοινότητα προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής
επιστολής.

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται
η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις
χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί
από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου
τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό
(30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του
υπολειπόμενου ποσού. Συγκεκριμένα, προτείνεται να γίνονται δεκτές αιτήσεις
δοσοποίησης μέχρι 30/6/2015 μόνο για συνολικό ποσό άνω των 1.000,00
ευρώ. Επίσης, ο ανώτατος αριθμός των μηνιαίων δόσεων θα είναι τρεις (3)
και σε κάθε περίπτωση η εξόφληση όλων των δόσεων θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι την 31/8/2015 .

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός
των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφομένης επί αυτής του αριθμού του
γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της
χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και
των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή
έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται
άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου
χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν
επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω,
η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των
σχετικών γραμματίων είσπραξης. (άρθρο 13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, ΦΕΚ 137/04 τεύχος Α' και την παρ.
1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 8/2015 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 του Ν. 3852/10 καθώς
και αυτές του άρθρου 13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, ΦΕΚ 137/04 τεύχος Α' και την παρ.
1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των όρων
καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου.
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Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, προτείνεται ότι σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος
καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή, της οποίας ο
τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο
Δημοτικό Ταμείο προ της παράδοσης της άδειας χρήσης, αναγραφομένου επ'
αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής.
Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, η είσπραξη του
αναλογούντος τέλους να γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα
ανωτέρω δόσεων ο Δήμος να προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης
της εγγυητικής επιστολής.

Επίσης προτείνεται να γίνεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους
εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της
παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Το ποσοστό του ετήσιου τέλους που
πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας να είναι τριάντα τοις
εκατό (30%) της οφειλής και σε ότι αφορά τον αριθμό των δόσεων για την
εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού προτείνεται να γίνονται δεκτές αιτήσεις
δοσοποίησης μέχρι 30/6/2015 μόνο για συνολικό ποσό άνω των 1.000,00
ευρώ. Επίσης, ο ανώτατος αριθμός των μηνιαίων δόσεων προτείνεται να είναι
τρεις (3) και σε κάθε περίπτωση η εξόφληση όλων των δόσεων θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/8/2015 .

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός
των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφομένης επί αυτής του αριθμού του
γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της
χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και
των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή
έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται
άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου
χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν
επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω,
η άδεια θεωρείται από το Δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των
σχετικών γραμματίων είσπραξης. (άρθρο 13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, ΦΕΚ 137/04 τεύχος Α' και την παρ.
1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε
από την ψηφοφορία, δεδομένου ότι δεν είχε ενημερωθεί για την Ε.Η.Δ.
εισαγωγή του θέματος στη Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 79/2015
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
6. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
7. Τμήμα Ταμείου
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
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