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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 10/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 

 
Αξηζ. Απφθαζεο : 56/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ θαηαβνιήο ηειψλ 
ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ην έηνο  
2020». 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην θηίξην ηνπ Παγθφζκηνπ Πνιηηηζηηθνχ Ιδξχκαηνο 
Διιεληζκνχ Γηαζπνξάο (Π.Π.Ι.Δ.Γ.) επί ησλ νδψλ Γεθειείαο 152 & Αηηαιείαο 2-Νέα 
Φηιαδέιθεηα ιφγσ κεγαιχηεξεο άλεζεο ρψξνπ ζηα πιαίζηα θαη ησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο απφ ηνλ θνξσλντφ ζπλήιζε ζήκεξα ζηηο 18 ηνπ κήλα Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 
2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ. ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 6657/10/13-3-
2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, 
πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ 
σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
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ΠΑΡΟΛΣΔ 

 
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 

Καληαξέιεο Γεκήηξηνο  4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 6) 
Γξεηδειηάο Παληειήο 7) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 8) εξεηάθεο 
Νηθφιανο, κέιε. 

 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα 

θιεηεχζεθε, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.  

 

Ο θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 2ν Θέκα Η.Γ. ηεο ζεκεξηλήο πλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 6396/11-3-2020 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 
Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην ψκα, κεηαμχ 
άιισλ, ηα αθφινπζα:  
 
ΘΔΚΑ: "Δπαλαθαζνξηζκόο όξωλ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο θνηλόρξεζηωλ 
ρώξωλ γηα ην έηνο  2020" 
 
Κχξηε Πξφεδξε, 
 

χκθσλα κε ην άξζξν13 παξ.3γ ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80, ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Ν. 3254/04, ΦΔΚ 137/04 ηεχρνο Α' θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50 

ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 ηεχρνο Α’): 

«ε θάζε πεξίπησζε ην αλαινγνχλ ηέινο θαηαβάιιεηαη είηε κεηξεηνίο είηε δηα 

ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηεο νπνίαο ν ηχπνο ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην νηθείν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ηακείν πξν ηεο παξάδνζεο 

ηεο άδεηαο ρξήζεο, αλαγξαθνκέλνπ επ' απηήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ γξακκαηίνπ 

είζπξαμεο ή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο γίλεηαη ζε δφζεηο, νη νπνίεο 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δάλ δηαπηζησζεί θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ησλ θαηά ηα 

αλσηέξσ δφζεσλ, ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα πξνβαίλεη άκεζα ζηηο ελέξγεηεο θαηάπησζεο 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Με φκνηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα 

πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο εληφο ηνπ έηνπο ζε ηζφπνζεο 

δφζεηο ρωξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, εθφζνλ θαηαβιεζεί 

απφ ηνλ ππφρξεν πξν ηεο παξάδνζεο ηεο άδεηαο κέξνο ηνπ ηέινπο. Με ηελ 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο 

πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, ην νπνίν ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 

νθεηιήο θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ. 
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Η άδεηα ρνξεγείηαη ππφ ηελ αίξεζε εμφθιεζεο φισλ ησλ δφζεσλ εληφο ησλ 

ηαζζφκελσλ πξνζεζκηψλ, αλαγξαθνκέλεο επί απηήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ γξακκαηίνπ 

είζπξαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε πξν ηεο ρνξήγεζήο ηεο, ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δφζεσλ πνπ απνκέλνπλ πξνο εμφθιεζε θαη ησλ πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο 

ηνπο. Η εθπξφζεζκε θαηαβνιή ή κε θαηαβνιή έζησ θαη κίαο εθ ησλ δφζεσλ 

ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαηχπσζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

θαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εθ κέξνπο ηνπ ππφρξενπ. Σπρφλ ήδε 

θαηαβιεζείζεο δφζεηο δελ επηζηξέθνληαη. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ 

δφζεσλ σο αλσηέξσ, ε άδεηα ζεσξείηαη απφ ην δήκν, αλαγξαθνκέλσλ επί απηήο ησλ 

αξηζκψλ ησλ ζρεηηθψλ γξακκαηίσλ είζπξαμεο.» 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη απφ ηελ ππεξεζία καο:  

Α΄ Πεξίπηωζε: Η θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ ηειψλ γηα ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ:   

 γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη  

 γηα πεξίπηεξα (θνπβνχθιην ,πεξηβάιινλ ρψξνο)  

λα γίλεηαη ζε ηζφπνζεο δφζεηο ρσξίο ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, εθφζνλ 

θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, πξν ηεο παξάδνζεο ηεο άδεηαο θαη απφ 01/01/2020 έσο 

10/04/2020 πνζνζηφ 30% ηνπ ηέινπο .  

Η εμφθιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ ζα γίλεη ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο δφζεηο σο εμήο: 

1ε Γόζε:  κέρξη 15/05/2020 

2ε Γόζε:  κέρξη 13/06/2020 

Σειεπηαία Γόζε:  κέρξη 31/07/2020 

 Β΄ Πεξίπηωζε : ε θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ  ηειψλ γηα ρξήζε θνηλνρξήζηνπ 
ρψξνπ γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΑΓ 265/2019  λα γίλεηαη ηνηο 
κεηξεηνίο ζην δεκνηηθφ ηακείν, πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, αλαγξαθνκέλνπ 
επ' απηήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο . 
Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ σο αλσηέξσ, ε άδεηα ζεσξείηαη απφ 

ην δήκν, αλαγξαθνκέλσλ επί απηήο ησλ αξηζκψλ ησλ ζρεηηθψλ δηπινηχπσλ 

είζπξαμεο. 

Η εθπξφζεζκε θαηαβνιή ή κε θαηαβνιή έζησ θαη κίαο εθ ησλ δφζεσλ, ζπλεπάγεηαη 

απηνδίθαηα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαηχπσζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαη 

απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εθ κέξνπο ηνπ ππφρξενπ. Σπρφλ ήδε 

θαηαβιεζείζεο δφζεηο δελ επηζηξέθνληαη 

Καιείηαη ε Οηθ. Δπηηξνπή λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν θαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εληφο 

ησλ νπνίσλ ζα εηζπξαρζνχλ απφ ην Γήκν καο, νη νθεηιέο απφ ηα ηέιε ρξήζεο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ιακβάλνληαο  ππφςε ηνπ: 

1)   ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ13 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, φπσο ηξνπνπνηήζεθε  απφ 

ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80, ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3254/04, θαη ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4257/14 
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2) ηελ ππ’ αξηζκφλ ΑΓ 265/2019 απφθαζή ηνπ, κε ηελ  νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ηέιε 

ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρσξεζνχλ ζε ρξήζε. 

 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 10/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.  
 

 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνχινγινπ πξφηεηλε λα κεηαηεζνχλ θαηά έλα (1) 
κήλα φιεο νη πξνβιεπφκελεο ζηελ εηζήγεζε ηα παξνχζαο πξνζεζκίεο, ιφγσ 
θαη ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, πξφηαζε πνπ 
έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ θ. Γήκαξρν. 

 
 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Πξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο 
ηξνπνπνηήζεθε, ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ ψκαηνο. 
 

 Καηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη ηα κέιε ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο, 
ζεσξψληαο εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ εηζήγεζε ηνπ 
ζέκαηνο εμαηηίαο ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί απφ ηελ 
παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, θαη ν θ. Ν.εξεηάθεο, δηαθσλψληαο ζπλνιηθά, σο 
δεκνηηθή παξάηαμε, κε ηε ινγηθή ηνπ ζέκαηνο.  

 
Μεηά ηαχηα, ε Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, σο 
ηξνπνπνηήζεθε, φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη: 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο 
ηζρχεη 

 Σηο δηαηάμεηο άξζξνπ 13 παξ.3γ ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3254/04, ΦΔΚ 137/04 ηεχρνο Α' θαη ηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 ηεχρνο Α’). 

 Σελ ππ’ αξηζκφλ ΑΓ 265/2019 απφθαζή ηνπ, κε ηελ  νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα 

ηέιε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρσξεζνχλ ζε ρξήζε. 

 
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(6 ΤΠΔΡ-2 ΘΑΣΑ) 
 
Δγθξίλεη, γηα ηνπο ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο, ηελ ιήςε 
απφθαζεο γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκό ησλ φξσλ θαηαβνιήο ηέινπο ρξήζεο 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2020. 
 
χκθσλα κε ηελ αλαθεξφκελε ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο θείκελε λνκνζεζία, ζε 

θάζε πεξίπησζε ην αλαινγνχλ ηέινο θαηαβάιιεηαη είηε κεηξεηνίο είηε δηα ηζφπνζεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηεο νπνίαο ν ηχπνο ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζην νηθείν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ηακείν πξν ηεο παξάδνζεο ηεο άδεηαο 

ρξήζεο, αλαγξαθνκέλνπ επ' απηήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο ή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο. ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε είζπξαμε 

ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο γίλεηαη ζε δφζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000001027_S0000008778
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010203
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003618_N0000002309_S0000011176
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νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Δάλ δηαπηζησζεί θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δφζεσλ, ν Γήκνο ή 

ε θνηλφηεηα πξνβαίλεη άκεζα ζηηο ελέξγεηεο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

Με φκνηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή 

ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο εληφο ηνπ έηνπο ζε ηζφπνζεο δφζεηο ρωξίο λα απαηηείηαη ε 

θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, εθφζνλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν πξν ηεο 

παξάδνζεο ηεο άδεηαο κέξνο ηνπ ηέινπο. Με ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο νθεηιήο θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ 

γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ. 

Η άδεηα ρνξεγείηαη ππφ ηελ αίξεζε εμφθιεζεο φισλ ησλ δφζεσλ εληφο ησλ 

ηαζζφκελσλ πξνζεζκηψλ, αλαγξαθνκέλεο επί απηήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ γξακκαηίνπ 

είζπξαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε πξν ηεο ρνξήγεζήο ηεο, ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δφζεσλ πνπ απνκέλνπλ πξνο εμφθιεζε θαη ησλ πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο 

ηνπο. Η εθπξφζεζκε θαηαβνιή ή κε θαηαβνιή έζησ θαη κίαο εθ ησλ δφζεσλ 

ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαηχπσζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

θαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εθ κέξνπο ηνπ ππφρξενπ. Σπρφλ ήδε 

θαηαβιεζείζεο δφζεηο δελ επηζηξέθνληαη. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ 

δφζεσλ σο αλσηέξσ, ε άδεηα ζεσξείηαη απφ ην δήκν, αλαγξαθνκέλσλ επί απηήο ησλ 

αξηζκψλ ησλ ζρεηηθψλ γξακκαηίσλ είζπξαμεο. 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ απνθαζίδεη θαη επαλαθαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα εληφο ησλ νπνίσλ ζα εηζπξαρζνχλ απφ ην Γήκν νη νθεηιέο απφ 

ηα ηέιε ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ σο εμήο:  

 

Α΄ Πεξίπηωζε: Η θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ ηειψλ γηα ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ:   
 

 γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη  

 γηα πεξίπηεξα (θνπβνχθιην ,πεξηβάιινλ ρψξνο)  

λα γίλεηαη ζε ηζφπνζεο δφζεηο ρσξίο ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, εθφζνλ 

θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, πξν ηεο παξάδνζεο ηεο άδεηαο θαη απφ 01/01/2020 έσο 

10/05/2020 πνζνζηφ 30% ηνπ ηέινπο .  

 

Η εμφθιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ ζα γίλεη ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο δφζεηο σο εμήο: 

 

1ε Γόζε:  κέρξη 15/06/2020 

2ε Γόζε:  κέρξη 13/07/2020 

Σειεπηαία Γόζε:  κέρξη 31/08/2020 
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 Β΄ Πεξίπηωζε : ε θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ  ηειψλ γηα ρξήζε θνηλνρξήζηνπ 
ρψξνπ γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΑΓ 265/2019  ζα γίλεηαη ηνηο 
κεηξεηνίο ζην δεκνηηθφ ηακείν, πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, αλαγξαθνκέλνπ 
επ' απηήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο. 
 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ σο αλσηέξσ, ε άδεηα ζεσξείηαη απφ 

ην Γήκν, αλαγξαθνκέλσλ επί απηήο ησλ αξηζκψλ ησλ ζρεηηθψλ δηπινηχπσλ 

είζπξαμεο. 

 

Η εθπξφζεζκε θαηαβνιή ή ε κε θαηαβνιή έζησ θαη κίαο εθ ησλ δφζεσλ, 

ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαηχπσζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

θαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εθ κέξνπο ηνπ ππφρξενπ. Σπρφλ ήδε 

θαηαβιεζείζεο δφζεηο δελ επηζηξέθνληαη. 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  56/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

           ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
 

 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ  
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  
- Σκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
- Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
- Σκήκα Σακείνπ 
- Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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