ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΟΙΚ. 30476/6-12-2019
Α.Δ.Α.: Ψ05ΚΩΡ3-Ξ3Γ
Ημερομηνία επίδοσης της οικ.28920/22-11-2019
πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Δ.Σ είναι η 22-11-2019
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 21ο Πρακτικό
Συνεδρίαση της 27-11-2019
Αριθμός Απόφασης 254η
Αριθμός Θέματος 4ο
ΠΑΡΟΝΤΑ
Γ.ΠΕΤΡΟΥ (Πρόεδρος Δ.Σ)
Α.ΤΖΙΒΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Γραμματέας Δ.Σ)
Δ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ
Μ.ΖΟΥΡΟΥ
Μ.ΙΓΓΛΕΖΗ
Ε.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –ΓΑΒΡΙΕΛΗ
Η.ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Κ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
Χ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.ΜΗΝΑΣ
Η.ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Μ.ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Δ.ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ
Π.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
M.ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
Ι.ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Φ.ΒΕΛΛΙΔΟΥ
Ε.ΒΛΑΝΤΗ

ΜΕΛΗΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Ν.ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Χ.ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ
Γ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Γ.ΖΑΧΑΡΟΣ

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (33) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι (23)
Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Α.Τζίβα, Ι.Φίλανδρος, Ι.Κεσκινίδης, Δ.Αϊβατζίδου.
Τα θέματα 1,2,3,4,5,6,7 συζητήθηκαν μαζί και ψηφίστηκαν ξεχωριστά.
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Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Παπαδημητρίου,Δ.Τσαπραζλής
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 8ου αποχώρησε ο κ. Δ.Τσεκούρας και επανήλθε στην αρχή συζήτησης του 9ου
θέματος.
Στην αρχή συζήτησης του 10ου αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Μπάρμπας,Κ.Κουτρούλης.
Μετά την ψήφιση του 10ου αποχώρησε ο κ. Μ.Βαφειαδάκης και επανήλθε στην αρχή συζήτησης του 12ου
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 12ου αποχώρησε ο κ. Π.Βλασσόπουλος
Μετά την ψήφιση του 12ου αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Παπαδημητρίου,Α.Μήνας, Μ.Βαφειαδάκης, Μ.Γαλακτοπούλου
Μετά την ψήφιση του 13ου αποχώρησε ο κ. Γ.Μαστοράκος
Μετά την ψήφιση του 14ου αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Φίλανδρος,Ι.Κεσκινίδης
Μετά την συζήτηση του 15ου προτάθηκε και συζητήθηκε το 18ο θέμα
Μετά την ψήφιση του 18ου αποχώρησε ο κ. Δ.Τσαπραζλής
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο , 6ο ,7ο , 8ο , 9ο , 10ο , 11ο ,
15ο, 18ο, 16ο, 17ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο.

12ο , 13ο, 14ο,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ: «Καθορισµός συντελεστών τελών
κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020» .

χρήσεως

πεζοδρομίων

και

πλατειών

και

γενικά

Μετά την εκφώνηση του θέματος η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου διάβασε την εισήγηση, η οποία
έχει ως εξής:

Θέτω υπόψη σας την υπ’ αριθ. 204/19-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά στον Καθορισμό συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020, στην οποία η υπηρεσία αναφέρει τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αναφέρεται ότι: «το Δημοτικό Συμβούλιο

ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.»
2.

Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.4623/9-8-2019 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72

του Ν.3852/2010 και ειδικότερα στην παρ. ιστ αναφέρεται ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 73 παρ. 1Βν) και παρακολουθεί την υλοποίηση τους».
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3.

Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/9-8-2019 τεύχος Α’) αναφέρεται ότι: «Ο

κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Οι τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των
προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό
στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο πρώτων σε ψήφους
προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των
παρόντων».
4.

Το εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ΒΔ24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 3 του Ν.1080/80 και όπως ισχύει, αναφέρεται ότι

«Επιτρέπεται η, υπέρ δήμου ή κοινότητος,

επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και
εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρμογήν των
διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων
των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και
αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις
πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινήν χρήσιν». Με τη με αρ.289/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ψηφίστηκε ο «Κανονισμός παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηρακλείου Αττικής».
Ανάλογα με το είδος της χρήσης, το τέλος μπορεί να καθορισθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Α.
Ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο
χρησιμοποιούμενος χώρος (άρθρο 13 παρ.3 εδάφιο α του ΒΔ24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.3254/2004). Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 3
του άρθρου 13 του ΒΔ24/9-20/10/58, το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται
χρήση του χώρου για χρονικό διάστημα βραχύτερου του έτους.
Εάν π.χ χορηγείται άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο κατά τη
θερινή περίοδο, θα καταβληθεί στο Δήμο το τέλος για ολόκληρο το έτος και όχι μόνο για τους μήνες της
θερινής περιόδου. Το γεγονός ότι ο Δήμος εισπράττει το τέλος για ολόκληρο το έτος, δεν σημαίνει ότι η
άδεια που χορηγείται πρέπει υποχρεωτικά να είναι ετήσιας διάρκειας. Εάν ο χώρος που παραχωρείται,
χρησιμοποιείται ως προθήκη καταστήματος, το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο (άρθρο 13 παρ.3 εδάφιο α΄ ΒΔ
24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). Ως «προθήκη» καταστήματος
νοείται το υαλόφρακτο συνήθως κατασκεύασμα στο πεζοδρόμιο, που χρησιμοποιείται για τη διαρκή έκθεση
δειγμάτων από τα εμπορεύματα που διαθέτει το κατάστημα. Δεν εμπίπτει επομένως στην έννοια της
προθήκης η τοποθέτηση εμπορευμάτων στον εξωτερικό χώρο της πρόσοψης του καταστήματος. (
Εγκ.Υπ.Εσωτ.45119/ 5-6-1972).
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Β.
Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε
φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του Δημοτικού
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.
Στην άδεια της Δημοτικής Αρχής περιγράφεται λεπτομερώς ο κοινόχρηστος χώρος που
παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβής θέση και έκταση), καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσεως και
προσδιορίζεται το ύψος του τέλους.
Πριν εκδοθεί η άδεια της Δημοτικής Αρχής η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη
( ΣτΕ 768/87 Νο Β 38 σελ. 739). Επομένως εάν ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της αίτησης
κατέλαβε τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια, θεωρείται ότι χρησιμοποιεί
το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος ( Γνωμ.Νομ.Συμβ. Υπ.Εσωτ.
4/1973).
Σε κάθε περίπτωση το ετήσιο τέλος των κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
και ψυγείων, σταντ κλπ, θα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 τεύχος A’
14-4-2014) και την με αρ.149/16-4-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.4264/2014, και του άρθρου 233 του
Ν.4281/2014, ο Δήμος μπορεί να διενεργεί με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών,
παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις, πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες αγορές οι οποίες τελούνται μία φορά
το χρόνο.
Ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, η διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος
του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο εκδίδεται, δεν μπορεί δηλαδή να λήγει μετά την 31η Δεκεμβρίου.
Αυτό βέβαια δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης οδού ή πεζοδρομίου από αυτούς που εκτελούν
τεχνικοοικοδομικές εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας μπορεί να επεκτείνεται και στο επόμενο έτος
(άρθρο 13 παρ.11 ΒΔ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4483/2017: «Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων
κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δηµοπρασία», προβλέπονται τα ακόλουθα:
Στην παρ. 10 του άρθρου 13 του ΒΔ 24/9-20/10/58, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:
«Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να προβλέπεται ποιοί από τους ανωτέρω χώρους
κατ΄εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δηµοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει
τις δέκα (10) ηµέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή
δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δηµόσιας εµπορικής προβολής. Με όµοια απόφαση
ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων
χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της
εκδήλωσης».
Στην με αρ. 289/2017 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
περί «Κανονισμού
Παραχώρησης Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής», αναφέρεται ότι:
Σε εφαρμογή των ανωτέρω ορίζονται οι ακόλουθοι κοινόχρηστοι χώροι, σύμφωνα με εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, οι οποίοι μπορούν να παραχωρούνται
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης, με την προβλεπόμενη διαδικασία:
α) Οι χώροι εντός των πλατειών του Δήμου που δεν έχουν παραχωρηθεί με τις διαδικασίες των
υποπαραγράφων 1 και 2, παρ. Α΄ του ανωτέρω άρθρου.
β) Οι χώροι σε πεζόδρομους, πλάτους άνω των τεσσάρων (4) μέτρων, που δεν έχουν παραχωρηθεί με
τις διαδικασίες των υποπαραγράφων 1 και 2, παρ. Α΄ του ανωτέρω άρθρου.
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γ) Το αμφιθέατρο πλησίον του σταθμού ΗΣΑΠ και ο πέριξ αυτού χώρος.
δ) Πάρκα, αλσύλια, χώροι πρασίνου και νησίδες, ρητώς εξαιρουμένων των πεζοδρομίων που
περιβάλλουν αυτά και τυχόν υφισταμένων παιδικών χαρών εντός αυτών.
Οι χώροι παραχωρούνται σε πολιτιστικούς, κοινωνικούς, εμπορικούς και λοιπούς φορείς της πόλης
ή και σε ιδιώτες.
Το ύψος του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής και εξαρτάται από τον Κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της εκδήλωσης.
Ενόψει των ανωτέρω εισηγούμαστε οι συντελεστές τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών
και γενικά κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2020, να διαμορφωθούν ως ακολούθως:
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

ΟΔΟΙ

ΤΙΜΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κεντρική Πλατεία 28ης Οκτωβρίου

110,00 €/τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πλατεία Έρωτα

88,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πεζόδρομος Αλ.Σβώλου

88,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Νησίδα Ικάρων, πλησίον ΗΣΑΠ

80,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πλατεία Αγ.Λουκά, Ηρώων
Πολυτεχνείου

30,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κηφισίας

80,00€/τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υπόλοιπη περιοχή του Δήμου

30,00€/τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μελίνας Μερκούρη

60,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μαρίνου Αντύπα

50,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πεζόδρομος Πλαπούτα

50,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πλ.25ης Μαρτίου – Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης

100,00€ /τμ Ετησίως

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Κεντρική Πλατεία 28ης Οκτωβρίου

133,00€/τμ Ετησίως

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Μαρίνου Αντύπα

101,00€/τμ Ετησίως
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ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Υπόλοιπη περιοχή του Δήμου

79,00€/τμ Ετησίως

ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ
Κ.Λ.Π

Σε όλο το Δήμο

77,00€/τμ Ετησίως

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ –
ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ,
ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ (άρθρο 26
παρ. 4 περιπτ. β του Ν.
1828/89

Σε όλο το Δήμο

50,00€/τμ Μηνιαίως

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ

20,00€/τμ Ημερησίως

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

13,00€/τμ Ημερησίως

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ

12,00€/τμ Ημερησίως

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

10,00€/τμ Ημερησίως

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
& ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

2,5€/τμ Ημερησίως
1,60€/τμ την ημέρα

ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

ετήσια χρήση

ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

30,00€/τμ την ημέρα

ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

30,00€/τμ την ημέρα
περιοδική χρήση

STAND ΓΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ

200,00€/τμ Ετησίως

ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΕΛΑΤΑ

2.000,00€ Ετησίως
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ΕΙΔΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ

50,00€/τμ Ετησίως

ΚΑΝΤΙΝΕΣ
(άρθρου 2 του
Π.Δ254/2005 ΦΕΚ-307
που ασκούν υπαίθριο
εμπόριο)

Ανεξαρτήτως οδού

1.500,00€ Ετησίως

20,00€ την ημέρα
ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Ανεξαρτήτως οδού
περιοδική χρήση

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ (για τη
διεξαγωγή εκδηλώσεων με
κοινωφελή χαρακτήρα)

Ανεξαρτήτως οδού και εν γένει
πλατειών

1,00€/τμ ημερησίως

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ (για τη
διεξαγωγή εκδηλώσεων με
μη κοινωφελή χαρακτήρα)

Ανεξαρτήτως οδού και εν γένει
πλατειών

3,50€/τμ ημερησίως

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης που αφορά τον «Καθορισμό συντελεστών τελών
χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2020» και την
διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν
 Το άρθρο 11 του Ν.4623/9-8-2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄134/9-8-2019), όπου έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι
υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή, είτε
υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών
αριθμών εσόδων ή και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο
ανταποδοτικό τέλος και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε
περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα
 Το γεγονός μη υπάρξεως εναλλακτικών προτάσεων με τις παραπάνω προϋποθέσεις,
ΕΝΕΚΡΙΝΕ
Υπερψηφισάντων των κ.κ. Δ.Δημητρόπουλου, Δ.Αϊβατζίδου-Ποριώτου, Μ.Ζούρου, Μ.Ιγγλέζη,
Ε.Κουτσογιαννάκη, Α.Παναγιωτακοπούλου-Γαβριέλη, Η.Μοσχονά, Γ.Οικονομίδη, Δ.Τσεκούρα,
Ε.Βαβουράκη, Κ.Γεωργοπούλου, Χ.Αγγελοπούλου, Γ.Πέτρου, Ν.Σπυρόπουλου και
Μειοψηφούντων των κ.κ. Γ.Παπαδημητρίου, Α.Μήνα, Η.Μπάρμπα, Μ.Βαφειαδάκη, Δ.Τσαπραζλή,
Π.Βλασσόπουλου, Γ.Μαστοράκου, Μ.Γαλακτοπούλου-Σπετσιώτη, Ι.Κεσκινίδη, Ι.Φίλανδρου, Κ.Κουτρούλη,
Α.Ασημακοπούλου, Α.Τζίβα, Φ.Βελλίδου, Ε.Βλαντή
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Την πρόταση της υπηρεσίας η οποία διαβιβάσθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, σχετικά με τον
καθορισμό συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων, για
το έτος 2020, σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
ΟΔΟΙ
ΤΙΜΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κεντρική Πλατεία 28ης Οκτωβρίου

110,00 €/τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πλατεία Έρωτα

88,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πεζόδρομος Αλ.Σβώλου

88,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Νησίδα Ικάρων, πλησίον ΗΣΑΠ

80,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πλατεία Αγ.Λουκά, Ηρώων
Πολυτεχνείου

30,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κηφισίας

80,00€/τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υπόλοιπη περιοχή του Δήμου

30,00€/τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μελίνας Μερκούρη

60,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μαρίνου Αντύπα

50,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πεζόδρομος Πλαπούτα

50,00€ /τμ Ετησίως

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πλ.25ης Μαρτίου – Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης

100,00€ /τμ Ετησίως

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Κεντρική Πλατεία 28ης Οκτωβρίου

133,00€/τμ Ετησίως

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Μαρίνου Αντύπα

101,00€/τμ Ετησίως

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Υπόλοιπη περιοχή του Δήμου

79,00€/τμ Ετησίως

ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ
Κ.Λ.Π

Σε όλο το Δήμο

77,00€/τμ Ετησίως

Σε όλο το Δήμο

50,00€/τμ Μηνιαίως

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ –
ΟΙΚ.ΥΛΙΚΑ, ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ
(άρθρο 26 παρ. 4 περιπτ. β
του Ν. 1828/89
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ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ

20,00€/τμ Ημερησίως

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

13,00€/τμ Ημερησίως

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ

12,00€/τμ Ημερησίως

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

10,00€/τμ Ημερησίως

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
& ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

2,5€/τμ Ημερησίως
1,60€/τμ την ημέρα

ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

ετήσια χρήση

ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

30,00€/τμ την ημέρα

ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

30,00€/τμ την ημέρα
περιοδική χρήση

STAND ΓΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ

200,00€/τμ Ετησίως

ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΕΛΑΤΑ

2.000,00€ Ετησίως

50,00€/τμ Ετησίως

ΕΙΔΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ
ΚΑΝΤΙΝΕΣ
(άρθρου 2 του
Π.Δ254/2005 ΦΕΚ-307
που ασκούν υπαίθριο
εμπόριο)

Ανεξαρτήτως οδού
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1.500,00€ Ετησίως

20,00€ την ημέρα
ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Ανεξαρτήτως οδού
περιοδική χρήση

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ (για τη
διεξαγωγή εκδηλώσεων με
κοινωφελή χαρακτήρα)

Ανεξαρτήτως οδού και εν γένει
πλατειών

1,00€/τμ ημερησίως

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ (για τη
διεξαγωγή εκδηλώσεων με
μη κοινωφελή χαρακτήρα)

Ανεξαρτήτως οδού και εν γένει
πλατειών

3,50€/τμ ημερησίως

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤA ΜΕΛΗ

Γ.ΠΕΤΡΟΥ

ΑΙΚ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ
Μ.ΖΟΥΡΟΥ
Μ.ΙΓΓΛΕΖΗ
Ε.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΒΡΙΕΛΗ
Η.ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Κ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
Χ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.ΜΗΝΑΣ
Η.ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Μ.ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Δ.ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ
Π.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Μ.ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
Ι.ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΑΙΜ.ΤΖΙΒΑ
Φ.ΒΕΛΛΙΔΟΥ
Ε.ΒΛΑΝΤΗ
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