ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ

Απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ ηεο 3εο ζπλεδξίαζεο ηεο λέαο δεκνηηθήο
πεξηφδνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζιηνχπνιεο

ήκεξα 22 Οθησβξίνπ 2014, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 16:30 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην κεηά απφ ηελ 41034/17-10-2014 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.
Κσλζηαληίλνπ Γ. εθηειή πνπ δφζεθε ζε θάζε χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 64 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ζαξάληα ελφο είλαη
παξφληα ηξηάληα ελλέα, δει. νη θ.θ. 1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξφεδξνο, 2. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο, Αληηπξφεδξνο,
3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 6. Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, 7.
Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 8. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 9. Φπξξφπνπινο Δπζηάζηνο, 10. Παληαδφπνπινο Ζιίαο,
11. εξέηε Υξηζηίλα, 12. Καιαξξχηεο Υξήζηνο, 13. Εαλληά Δπθεκία, 14. Αληδηλάο Ησάλλεο, 15. Γηαλλφπνπινο
Θεκηζηνθιήο, 16. Γεκεηξφπνπινο Άγγεινο, 17. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 18. Καινχδεο Κσλ/λνο, 19.
Μπαζνχξεο Μαξίλνο, 20. Κνχξηεο Αλδξέαο, 21. Παλαγηψηαξεο Αλαζηάζηνο, 22. Νηθεθφξνο Ησάλλεο, 23.
Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 24. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 25. Καπίξε Διέλε, 26. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 27. Αζβεζηάο
Γεκήηξηνο, 28. Υξπζνπιάθεο Φψηηνο, 29. Αληχπαο Γεψξγηνο, 30. Γνπβή Αγγειηθή, 31. Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο,
32.Αγαδάθνο Γεψξγηνο, 33. Σζαηζνχιε Αλαζηαζία, 34. Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο, 35. Δπζηαζίνπ Μηραήι,
36.Κνπξήο Μηραήι, 37. Παληαδφπνπινο Γεκήηξηνο, 38. Πνχινο Ησάλλεο, 39. φθεο Γεψξγηνο, φηη νη Γεκνηηθνί
χκβνπινη θ.θ. 1. Βηδάιεο Παλαγηψηεο, θαη 2. Πίθνπια Αξγπξψ δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λφκηκα,
φηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζφπνπινο, είλαη παξψλ, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Γεκήηξηνο Αλαζηφπνπινο, ν Δηδηθφο
υκβνπινο θ. Κίκσλαο Παπαγεσξγίνπ θαη ν Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Κσλ/λνο Μαληαδάθεο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 259/2014
ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Καζνξηζκφο Σειψλ θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ έηνπο 2015

Ο Αληηδήκαξρνο θ. Γεκεηξφπνπινο, πνπ εηζεγήζεθε ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ
πκβνπιίνπ ηελ 228/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Σειψλ θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ έηνπο 2015 θαι συγκεκριμένα :
Σύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.3 ηνπ Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ
Ν.1080/80 «Τν ηέινο νξίδεηαη εηήζην δη’ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλά ηεηξαγσληθό
κέηξν, αλεμαξηήησο ρξόλνπ ρξήζεσο θαη αλαιόγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πόιεσο ή ρσξίνπ εηο ηελ νπνίαλ θείηαη ν
ρξεζηκνπνηνύκελνο ρώξνο. Επί ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ αλσηέξσ ρώξσλ σο πξνζζήθεο θαηαζηήκαηνο, ην ηέινο
νξίδεηαη ζην δηπιάζην.
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Εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνύ από απηνύο πνπ εθηεινύλ νπνηαζδήπνηε θύζεσο
ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ην ηέινο νξίδεηαη κεληαίν θαηά δώλεο κε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη θαηά
ηεηξαγσληθό κέηξν. Γηα ηελ πιεξσκή απηνύ ηνπ ηέινπο επζύλνληαη από θνηλνύ θαη εηο νιόθιεξν εθείλνο πνπ πήξε
ηελ άδεηα νηθνδνκήο θαζώο θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ»
Με ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 νξίδεηαη όηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή
εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ επηβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ. Σπλεπώο γηα ηε ιήςε
απόθαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί επηβνιήο ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ απαηηείηαη κεηά ηελ
1/1/2011 ε πξνεγνύκελε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο.
Καηόπηλ απηώλ, παξαθαινύκε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειώλ - δηθαησκάησλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006,
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Κνθνηίλε, Καιαληίδε,Αζβεζηά, Υξπζνπιάθε, Αληχπα, Γνπβή, Αλαγλψζηνπ, Αγαδάθν,
Σζαηζνχιε, Μαξγαξψλε θαη φθε θαη απερφλησλ ησλ θ.θ. Δπζηαζίνπ, Κνπξή Μηραήι, Παληαδφπνπιν θαη Πνχιν)
Καζνξίδεη ηα ηέιε - δηθαηψκαηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έηνο 2015,
σο εμήο :
1. ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΑ
To εηήζην ηέινο αλά η.κ. πνπ βαξχλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ ρψξνπ, θαζνξίδεηαη σο εμήο:
Α ΕΧΝΖ:

1) Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο & πεξηκεηξηθά έσο ηηο νδνχο Μ. Αληχπα – Καλάξε – Λ. νθ.
Βεληδέινπ έσο Πξσηφπαπα
2) Πεδφδξνκνο Μ. Αληχπα κέρξη ηελ νδφ Φξαληδή
3) Πιαηεία Αλεμαξηεζίαο & Πιαηεία Φιέκηλγθ
4) Λεσθφξνο Δηξήλεο
ε ηηκή παξακέλεη ζηα 37,00 €/η.κ.

Β ΕΧΝΖ: 1) Λεσθνξεηφδξνκνη, πεδφδξνκνη ζε Λεσθφξνπο αθηίλαο 100 κέηξσλ ε ηηκή παξακέλεη ζηα 37,00
€/η.κ.
2) Πιαηεία Καλάξηα ε ηηκή παξακέλεη ζηα 37,00 €/η.κ
3) ε φιεο ηηο ππφινηπεο πιαηείεο ηνπ Γήκνπ
ε ηηκή παξακέλεη ζηα 18,50 €/η.κ
4) 50 κέηξα πεξηκεηξηθά ησλ αιζπιιίσλ
ε ηηκή παξακέλεη ζηα 14,00 €/η.κ.
ημείφζη :

2

Λνηπέο πεξηπηψζεηο & πεξηπηψζεηο θπιηθείσλ πνπ δελ

πξνβιέπνληαη, εληφο

ησλ αιζπιιίσλ ζα

αληηκεησπίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ην Γ..
Γ ΕΧΝΖ:

1) ε φινπο ηνπο ιεσθνξεηφδξνκνπο θαη
2) φιεο ηηο ππφινηπεο νδνχο ε ηηκή παξακέλεη ζηα 14,00 €/η.κ

ημείφζη: 1) Οη ρψξνη ζα νξηνζεηνχληαη κε εκθαλή δηαγξάκκηζε απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θαη νη θάηνρνη ησλ
αδεηψλ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ κε βάζε ηελ άδεηα πνπ ηνπο έρεη
δνζεί.
2) Oη αηηήζεηο γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξέπεη λα γίλνληαη ζην πξψην δίκελν ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο. Σν ηέινο είλαη εηήζην θαη είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηνπ εληφο ηνπ έηνπο ζε δφζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
50 ηνπ λ.4257/2014. Καζνξίδεηαη φηη ην 50% ηνπ εηήζηνπ ηέινπο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξν ηεο ρνξήγεζεο
ηεο άδεηαο θαη ε εμφθιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ δχλαηαη λα γίλεη ζε 3 ηζφπνζεο δφζεηο έσο ηέινο ηνπ
έηνπο.
2) ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΑΠΟ ΠΡΑΣΖΡΗΑ
ΚΑΤΗΜΧΝ
Σν εηήζην ηέινο γηα φια ηα πξαηήξηα παξακέλεη ζηα 13,50 €/η.μ.
εκείσζε: Oη αηηήζεηο γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξέπεη λα γίλνληαη ζην πξψην δίκελν ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο.
3) ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑΠΟΘΔΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΟΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
Σν κεληαίν ηέινο παξακέλεη ζηα 6,00 €/η.μ. γηα θάζε πεξίπησζε.
4) ΣΔΛΖ ΥΡΖΔΧ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΟ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΠΧΛΖΣΔ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδπάδνληαη νη ζέζεηο κε εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ θ.ιπ., ην εβδνκαδηαίν ηέινο
θαζνξίδεηαη ζηα 30,00 €/η.μ.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε, θαζνξίδεηαη εβδνκαδηαίν ηέινο ζε 15,00 €/η.μ. γηα ρψξν κέρξη 2 η.μ. θαη
θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πνπ ν ρψξνο ρξεζηκνπνηήζεθε κέζα ζηελ εβδνκάδα.
Σα ζεκεία πνπ κπνξεί λα δνζεί άδεηα γηα πψιεζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ αλαιπηηθά είλαη ηα παξαθάησ:


Πι. Δζληθήο Αληίζηαζεο: 2 ζέζεηο (κία ζην πεδνδξφκην κπξνζηά ζην άγαικα 2m 2 ) + (παηδηθή ραξά επί ηεο
. Βεληδέινπ 2m 2 )



Πι. Φιέκηγθ ( εληφο ηεο πιαηείαο ) 2m 2 Υ 2 ζέζεηο



Πι. Καλάξηα (κπξνζηά ζηελ Δζλ. Σξάπεδα θαη έλαληη ζηελ λεζίδα) 8m 2 & 4 2 αληίζηνηρα



Πι. Αλεμαξηεζίαο: 2m2



Η.Ν. Αγ. Μαξίλαο (ζηνλ πξναχιην ρψξν) 2m 2



Δίζνδνο Πξνθήηε Ζιία 2m 2



Δίζνδνο Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ ‘Γ. Κηληήο’ (θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ παξαζηάζεσλ) 2m 2
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Η. Ν. Κνηκήζεσο Θενηφθνπ (ζηνλ πξναχιην ρψξν θαη κφλν θαηά ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο) 2m 2



Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο (είζνδνο) 2m 2



νθ. Βεληδέινπ & Κιεάλζνπο ( επί ηεο νθ. Βεληδέινπ ) 10 m 2



νθ. Βεληδέινπ & Μαξαζσλνκάρσλ (Σέξκα ιεσθ. “ηαζκφο Λεσθνξείσλ

ΓΑΦΝΖ – ΒΤΡΧΝΑ –

ΚΑΡΔΑ )(Νν212) 10 m 2


Πιαηεία Π . Π. Γεξκαλνχ (Αξρή νδνχ Ναπαξίλνπ) ( πξψελ ζέζε Λνχλα – πάξθ) 10m 2



Πιαηεία Βεάθε ( επί ηεο Ζξψο Κσλζηαληνπνχινπ) 10 m 2



Γεκ. Γιελνχ & Αι. Παλαγνχιε 10 m 2



Πιαηεία Αλεμαξηεζίαο 10 m 2



Λνχλα Πάξθ (Οδφο Ναπαξίλνπ) 2 m 2



Κνιπκβεηήξην Ζιηνχπνιεο 2 m 2



Νένο ηαζκφο Μεηξφ Ζιηνχπνιεο (Οδφο Πχξξσλνο ) 4 m 2



ηαζκφο Μεηξφ Αγ. Γεκεηξίνπ 4 m2



Πεληάξε & Σήλνπ 10 m 2



Πι. 28εο Οθησβξίνπ & Λαζθάξεσο 4 m 2



Πι. 28εο Οθησβξίνπ 2 (Λψινο) 4 m 2

ημείφζη:1) Χο Παξαδνζηαθά Πξντφληα ζεσξνχληαη ηα εμήο:
Κνπινχξη-Μαιιί ηεο Γξηάο-Καιακπφθη-Κάζηαλα-Κάξβνπλν-Υαξηαεηνί-εκαίεο
5) ΣΔΛΖ ΥΡΖΔΧ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΧΛΖΣΧΝ
1)Σν ηέινο είλαη εηήζην θαη αλέξρεηαη ζηα 400,00 € θαηαβάιιεηαη δε νιφθιεξν αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ν ρψξνο.
6) ΣΔΛΖ ΥΡΖΔΧ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑ
ΚΑΘΔ ΑΛΛΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΔΣΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ
Σν ηέινο είλαη εηήζην. Δηζπξάηηεηαη θαη αθνξά ηελ πξνζσξηλή θαη φρη κφληκε ελαπφζεζε εκπνξεπκάησλ, ε
νπνία γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ. Υνξεγείηαη δε, θαηφπηλ
αηηήζεψο ηνπο θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.
Γειαδή:

Α ΕΧΝΖ (Δληαία) 18,50 €/η.μ.
Β ΕΧΝΖ

18,50 €/η.μ.

Γ ΕΧΝΖ

14,00 €/η.μ.

ημείφζη: 1) Οη ρψξνη ζα νξηνζεηνχληαη κε εκθαλή δηαγξάκκηζε απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θαη νη θάηνρνη ησλ
αδεηψλ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ νπνίνπ θάλνπλ ρξήζε.
2) Oη αηηήζεηο γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξέπεη λα γίλνληαη ζην πξψην δίκελν ηνπ Σξέρνληνο έηνπο.
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7) ΣΔΛΖ ΥΡΖΔΧ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΥΡΖΔΧΝ
Δηήζην ηέινο πνπ αλέξρεηαη ζηα 1500 € & μέτρι 2 m2
8) ΣΔΛΟ ΥΡΖΔΧ ΑΗΘΟΤΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Κ.Λ.Π.
1) Οξίδεηαη ζηα 40,00 € γηα θάζε δεκνπξαζία ή άιιε δηαδηθαζία θαη ζα πξνθαηαβάιιεηαη.
2) Γηα ην Κιεηζηφ Γεκνηηθφ Θέαηξν πνπ ζα παξαρσξείηαη ζε ηδηψηεο γηα εθδειψζεηο, νξίδεηαη ηέινο,
ύυοσς 200 € γηα θάζε εθδήισζε.
(ε πεξίπησζε παξαρψξεζεο ηνπ Γεκ. Θεάηξνπ ζε ηδηψηεο γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε εηζηηήξην, ν
Γήκνο ζα ακείβεηαη κε ην 10% επί ησλ πσιεζέλησλ εηζηηεξίσλ θαη φρη ιηγφηεξν ησλ 300,00 €).
3) Σν ηέινο γηα ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο αίζνπζεο πνπ ζα παξαρσξνχληαη ζε ηδηψηεο γηα εθδειψζεηο, ζα
αλέξρεηαη ζηα 200,00 € γηα θάζε εθδήισζε.
Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηεο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ θζνξψλ θαη ηεο
θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ παξάδνζε.
9) ΣΔΛΟ ΥΡΖΔΧ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΠΧΛΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ.
Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαηάιεςεο ζα αλέξρνληαη ζε 10 η.μ. θαη ζα είλαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη φρη επί
ηνπ νδνζηξψκαηνο. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ηνπο
παξαρσξείηαη, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ θαη νρεκάησλ πνπ ζηακαηνχλ, πξνο
απνθπγή αηπρεκάησλ. Ζ άδεηα εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο δσήο θαη ε δηάξθεηα θαηάιεςεο
νξίδεηαη απφ ηηο 8.12.2014 έσο θαη 25.12.2014.
Σα ζεκεία πψιεζεο παξαδνζηαθψλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέλδξσλ, φπσο νξίδνληαη παξαπάλσ, είλαη απηά κε ηα
πεξηζζφηεξα ηεηξαγσληθά κέηξα ρξήζεο. Ζ ηηκή νξίδεηαη ζηα 300,00€ ζπλνιηθά.
10) ΣΔΛΟ ΥΡΖΔΧ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ & ΔΤΚΑΗΡΗΑΚΧΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ.
Σν ηέινο ζα είλαη εβδνκαδηαίν θαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, ζα απαηηνχληαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα
πνπ νξίδεη ν λφκνο, θαζψο θαη ε ζχκθσλε γλψκε αζηπλνκηθήο αξρήο. Ζ ηηκή νξίδεηαη ζηα 180 €/ εβδομάδα.
11) ΣΔΛΟ ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΠΧΛΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ (ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ & ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ).
Ζ θάζε ζέζε πνπ θαζνξίδεηαη ζε θάζε ζηαζκφ δελ ζα μεπεξλά ηα 2 η.μ. θαη ε άδεηα ζα ρνξεγείηαη
θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο δσήο. Σν ηέινο πνπ ζα εηζπξάηηεηαη είλαη εβδνκαδηαίν θαη
θαζνξίδεηαη ζηα 25,00 €/η.μ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο θαζνξίδεηαη ζε σξηαίεο δψλεο γηα ηελ θάζε κηα.
Α’ φριαία ζώνη 06:00 έσο 14:00
Β’ φριαία ζώνη 14:00 έσο 22:00
ημείφζη: Οη ζέζεηο ζα νξηνζεηνχληαη κε εκθαλή δηαγξάκκηζε απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θαη νη θάηνρνη ησλ
αδεηψλ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ θάλνπλ ρξήζε.
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12) ΣΔΛΟ ΥΡΖΖ ΤΠΔΓΑΦΟΤ
1.Καζνξηζκφο εηήζηνπ ηέινπο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε, απφ θνηλσθειείο
επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο, θαξηνηειεθψλσλ, ζηαζκαξρείσλ , ΑΣΜ Σξαπεδψλ, ΚΑΦΑΟ , ζηχισλ
θ.ιπ σο εμήο :
150,00€/ηεμ. έφς 1η.μ. γηα θάζε ηειεθσληθφ ζάιακν
400,00€/ηεμ. έφς 1η.μ. γηα θάζε ζηαζκαξρείν εηεζίσο
200,00€/ηεμ. έφς 1η.μ. γηα θάζε θξεάηην
30,00€ γηα θάζε ζηχιν ειεθηξηζκνχ ή ηειεπηθνηλσλίαο εηεζίσο
1.000.00 € γηα θάζε ΑΣΜ εηεζίσο
2. Σνλ θαζνξηζκφ ηέινπο ρξήζεο δηθαηψκαηνο δηέιεπζεο δηθηχσλ ππεδάθνπο ζχκθσλα κε N.3431/06&
528/075/09 (ΦEK 13/A/2006) ηνπ θαλνληζκνχ θαζνξηζκνχ ησλ ηειψλ δηέιεπζεο, ησλ ηειψλ ρξήζεο
δηθαησκάησλ δηέιεπζεο. Σν δηπιφηππν είζπξαμεο ζα είλαη απαηηεηφ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία, πξηλ ηελ
ππνγξαθή ζχκβαζεο ή έθδνζε αδείαο ηνκήο ή φπσο ηξνπνπνηεζεί ζην κέιινλ.
ημείφζη: 1. Εψλε ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηέινπο είλαη φια ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ απαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.
13. ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ – ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΝΣΑΗ
ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ


ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε επθαηξηαθψλ εθδειψζεσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή ε κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε παξαρψξεζε ζα δίλεηαη
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ην ηέινο ζα επηβάιιεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ
Γ.. γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπο φξνπο απηήο.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 259/2014 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.
Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Κ Παπαδφπνπινο, Α.Μαξθνπιάθε

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξφπνπινο, Ζ.Παληαδφπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξχηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 24.10.2014

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλφπνπινο, Α.Γεκεηξφπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα
Κ.Καινχδεο, Μ.Μπαζνχξεο, Α.Κνχξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηψηαξεο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Η.Νηθεθφξνο, Η.Γξεγνξέαο, Γ. Γεσξγίνπ, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληχπαο,
Α.Γνπβή, Η.Αλαγλψζηνπ, Γ. Αγαδάθνο, Α.Σζαηζνχιε, Π.Μαξγαξψλεο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδφπνπινο, Η.Πνχινο, Α.Πίθνπια, Γ.φθεο
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