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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΑΔΑ: 62ΦΔΩΡΥ-ΞΩΘ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 4εο ζπλερηδόκελεο

ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ

ζπλεδξίαζεο ηεο λέαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 31 Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 17:00 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα
ζπλερίζηεθε ε δηαθνπείζαζα από 29.10.2019 ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο,
ζύκθσλα κε ηελ νηθ.19836/24.10.2019 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν,
ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 64 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 71 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη 2 ηνπ Ν. 4623/2019, αληίζηνηρα.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα
έλα είλαη παξόληα ηξηάληα έλα, δει. νη θ.θ. 1. Γεσξγάθεο ηαύξνο, Πξόεδξνο, 2. Γηαλλόπνπινο
Θεκηζηνθιήο, Αληηπξόεδξνο, 3. Κόθιαο Παλαγηώηεο, Γξακκαηέαο, 4. Αληδηλάο Ησάλλεο, 5. εθηειήο
Κσλ/λνο, 6. Πνύινο Ησάλλεο, 7. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 8. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 9. Παληαδόπνπινο Ζιίαο,
10. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 11. θιαβελίηε Ησάλλα, 12. Εαλληάο Αλαζηάζηνο, 13. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο,
14. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 15. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 16. Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 17. Καξαλδξέαο
Παλαγηώηεο, 18. Σζνπθαιάο Αλδξέαο, 19. Κνπξήο Μηραήι, 20. Σακβάθνο Γεκήηξηνο, 21. Κνθνηίλεο
Υξήζηνο, 22. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 23. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 24. Ακνπξγηαλόο Αιέμαλδξνο, 25.
Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 26. Καξαράιηνπ Αιεμάλδξα, 27. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 28. Κνύιηα Εσή, 29.
Υησηέιεο Ησάλλεο, 30. ηπιηάξαο Θσκάο, 31. ηαζηλόπνπινο Απόζηνινο,, όηη νη θ.θ. 1. Φπξξόπνπινο
Δπζηάζηνο, 2. εξέηε Υξηζηίλα, 3. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 4. Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο, 5. Καινύδεο
Κσλ/λνο, 6. Κνλδύιεο Απόζηνινο, 7. Μαληάηεο Πέηξνο, 8. όθεο Γεώξγηνο, 9. Αγγειή Μαξία θαη 10.
Υξπζνπιάθεο Φώηηνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο θ. Υαηδεδάθεο
Γεώξγηνο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε
είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Υξήζηνο σηεξόπνπινο θαη ν λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ Γήκνπ
θ. Μαληαδάθεο Κσλ/λνο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 288/2019
ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Καζνξηζκόο Σέινπο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, έηνπο 2020.
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη θ.θ. Εαλληάο, θιαβελίηε, Ακνπξγηαλόο, Αζαλαζίνπ,
Καξαράιηνπ)
O Αληηδήκαξρνο θ. Βηδάιεο πνπ εηζεγήζεθε ην 17ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 191/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε
ηελ νπνία εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνλ θαζνξηζκό Σέινπο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ
ρώξσλ, έηνπο 2020 θαη θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξώο ζηα πξαθηηθά,
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην Ν.
4412/2016, ην Ν.4555/2019
Η) Αποθαζίδεη θαηά πιεηοψεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σζαηζνύιε, Κνύιηα, Υησηέιε, ηπιηάξα θαη δειώλνληαο ιεπθό νη θ.θ.
Παληαδόπνπινο, Καιαξξύηεο, Παπαδόπνπινο, Κνξκά-Γθνπηδηάλα, Θ.Γηαλλόπνπινο))
Η) Καζνξίδεη ηα ηέιε - δηθαηώκαηα ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην
έηνο 2020, σο εμήο :
1. ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΑ
To εηήζην ηέινο αλά η.κ. πνπ βαξύλεη ηνλ ελδηαθεξόκελν πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ ρώξνπ, θαζνξίδεηαη σο
εμήο:
Α ΕΧΝΖ:

1) Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο & πεξηκεηξηθά έσο 100κ. (έσο ηηο νδνύο Μ. Αληύπα –

Καλάξε – Λ. νθ. Βεληδέινπ έσο Πξσηόπαπα )
2) Πιαηεία Αλεμαξηεζίαο , Πιαηεία Φιέκηλγθ, Πιαηεία Καλάξηα
ε ηηκή νξίδεηαη ζηα 40,00 €/η.κ
Β ΕΧΝΖ: 1) ε όιεο ηηο ππόινηπεο πιαηείεο ηνπ Γήκνπ
ε ηηκή νξίδεηαη ζηα 20,00 €/η.κ
εκείωζε :
Λνηπέο πεξηπηώζεηο & πεξηπηώζεηο θπιηθείσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη, εληόο ησλ αιζπιιίσλ ζα
αληηκεησπίδεηαη θαηά πεξίπησζε από ην Γ..
Γ ΕΧΝΖ: 1) ε όινπο ηνπο ιεσθνξεηόδξνκνπο θαη
2) όιεο ηηο ππόινηπεο νδνύο ε ηηκή νξίδεηαη ζηα 15,00 €/η.κ
εκείωζε: 1) Οη ρώξνη ζα νξηνζεηνύληαη κε εκθαλή δηαγξάκκηζε από ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θαη νη
θάηνρνη ησλ αδεηώλ ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ κε βάζε ηελ
άδεηα πνπ ηνπο έρεη δνζεί.
2) Oη αηηήζεηο γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πξέπεη λα γίλνληαη ζην πξώην δίκελν ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο. Σν ηέινο είλαη εηήζην θαη είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηνπ εληόο ηνπ έηνπο ζε δόζεηο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ λ.4257/2014. Καζνξίδεηαη όηη ην 30% ηνπ εηήζηνπ ηέινπο ζα πξέπεη λα
θαηαβιεζεί πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θαη ε εμόθιεζε ηνπ ππνιεηπόκελνπ πνζνύ δύλαηαη λα γίλεη ζε
δόζεηο. Ήηνη: Α΄ δόζε: έως 28/2 (30% & προέγθρηζε άδεηας) , Β΄ δόζε : έως30/5 & Γ΄ δόζε: έως 31/7
2) ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑΠΟΘΔΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΟΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
Σν κεληαίν ηέινο παξακέλεη ζηα 6,00 €/η.κ. γηα θάζε πεξίπησζε.
3)

ΣΔΛΖ

ΥΡΖΔΧ

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ

ΥΧΡΧΝ

ΑΠΟ

ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ

ΠΧΛΖΣΔ

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπλδπάδνληαη νη ζέζεηο κε εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ θ.ιπ., ην εβδνκαδηαίν ηέινο
θαζνξίδεηαη ζηα 30,00 €/η.κ.
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ε θάζε άιιε πεξίπησζε, θαζνξίδεηαη εβδνκαδηαίν ηέινο ζε 15,00 €/η.κ. γηα ρώξν κέρξη 2 η.κ. θαη
θαηαβάιιεηαη νιόθιεξν αλεμάξηεηα από ην ρξόλν πνπ ν ρώξνο ρξεζηκνπνηήζεθε κέζα ζηελ εβδνκάδα.
Σα ζεκεία πνπ κπνξεί λα δνζεί άδεηα γηα πώιεζε παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ αλαιπηηθά είλαη ηα
παξαθάησ:
Πι. Δζληθήο Αληίζηαζεο: 2 ζέζεηο (κία ζην πεδνδξόκην κπξνζηά ζην άγαικα 2m 2 ) + (παηδηθή ραξά επί
ηεο . Βεληδέινπ 2m 2 )
Πι. Φιέκηγθ ( εληόο 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
Πιαηεία Αλεμαξηεζίαο 10 m 2
Πι. 28εο Οθησβξίνπ & Λαζθάξεσο 4 m 2
Πιαηεία Π . Π. Γεξκαλνύ (Αξρή νδνύ Ναπαξίλνπ) ( πξώελ ζέζε Λνύλα – πάξθ) 10m 2
Πιαηεία Βεάθε ( επί ηεο Ζξώο Κσλζηαληνπνύινπ) 10 m 2
Πιαηεία 25εο Μαξηίνπ & Κνηδηά Κ. 10 m 2
Η.Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο (πξναύιηνο ρώξνο) 2m 2
Η. Ν. Κνηκήζεσο Θενηόθνπ (ζηνλ πξναύιην ρώξν θαη κόλν θαηά ηηο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο) 2m 2
Η.Ν. Αγ. Μαξίλαο (ζηνλ πξναύιην ρώξν) 2m 2
Δίζνδνο Πξνθήηε Ζιία 2m 2
Δίζνδνο Γεκνηηθνύ Θεάηξνπ ‘Γ. Κηληήο’ (θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλώλ παξαζηάζεσλ) 2m 2
Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο (είζνδνο) 2m 2
νθ. Βεληδέινπ & Κιεάλζνπο ( επί ηεο νθ. Βεληδέινπ ) 10 m 2
νθ. Βεληδέινπ & Μαξαζσλνκάρσλ (Σέξκα ιεσθ. “ηαζκόο Λεσθνξείσλ ΓΑΦΝΖ – ΒΤΡΧΝΑ –
ΚΑΡΔΑ )(Νν212) 10 m 2
Γεκ. Γιελνύ & Αι. Παλαγνύιε 10 m 2
Λνύλα Πάξθ (Οδόο Ναπαξίλνπ) 2 m 2
Κνιπκβεηήξην Ζιηνύπνιεο 2 m 2
Νένο ηαζκόο Μεηξό Ζιηνύπνιεο (Οδόο Πύξξσλνο ) 4 m 2
ηαζκόο Μεηξό Αγ. Γεκεηξίνπ 4 m2
Πεληάξε & Σήλνπ 10 m 2
εκείωζε: Χο Παξαδνζηαθά Πξντόληα ζεσξνύληαη ηα εμήο: Κνπινύξη-Μαιιί ηεο Γξηάο-ΚαιακπόθηΚάζηαλα-Κάξβνπλν-Υαξηαεηνί-εκαίεο
4) ΣΔΛΖ ΥΡΖΔΧ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΧΛΖΣΧΝ θιπ.
400,00€/ηεκ. γηα θάζε απηόκαην πσιεηή & έσο 1η.κ. γηα θάζε ζηαζκαξρείν
1.000,00€ γηα θάζε ΑΣΜ Σξαπεδώλ
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5) 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 όρη κόληκε ελαπόζεζε εκπνξεπκάησλ,
ε νπνία γίλεηαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ δηαθπβεύεηαη ε αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ. Υνξεγείηαη δε,
θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.
Γειαδή:

Α ΕΧΝΖ
Β ΕΧΝΖ
Γ ΕΧΝΖ

20,00 €/η.κ.
20,00 €/η.κ.
15,00 €/η.κ.

εκείωζε: 1) Οη ρώξνη ζα νξηνζεηνύληαη κε εκθαλή δηαγξάκκηζε από ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θαη νη
θάηνρνη ησλ αδεηώλ ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ ηνπ νπνίνπ θάλνπλ ρξήζε.
2) Oη αηηήζεηο γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πξέπεη λα γίλνληαη ζην πξώην δίκελν ηνπ
Σξέρνληνο έηνπο.
6) ΣΔΛΖ ΥΡΖΔΧ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ

ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ

ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ, ΗΑΣΡΔΗΧΝ, ΠΡΑΣΖΡΗΧΝ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ θιπ.
Δηήζην ηέινο πηλαθίδσλ Φαξκαθείσλ & Ηαηξείσλ : 1,00€ /η.κ.
Πηλαθίδεο ζεκάησλ εηαηξείαο Πξαηεξίσλ Καπζίκσλ : από 1η.κ. έως 5η.κ.: 50,00€/η.κ.
Βάζεηο πηλαθίδσλ ηηκώλ ή πξντόλησλ Πξαηεξίσλ Καπζίκσλ : 20,00€ /η.κ
7) ΣΔΛΟ ΥΡΖΔΧ ΑΗΘΟΤΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ, ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ
θιπ.
1) Οξίδεηαη ζηα 40,00 € γηα θάζε δεκνπξαζία ή άιιε δηαδηθαζία θαη ζα πξνθαηαβάιιεηαη.
2) Γηα ην Κιεηζηό Γεκνηηθό Θέαηξν πνπ ζα παξαρσξείηαη ζε ηδηώηεο γηα εθδειώζεηο, νξίδεηαη ηέινο,
ύψοσς 250 € γηα θάζε εθδήισζε.
(ε πεξίπησζε παξαρώξεζεο ηνπ Γεκ. Θεάηξνπ ζε ηδηώηεο γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε εηζηηήξην, ν
Γήκνο ζα ακείβεηαη κε ην 10% επί ησλ πσιεζέλησλ εηζηηεξίσλ θαη όρη ιηγόηεξν ησλ 250,00 €).
3) Σν ηέινο γηα ηηο ππόινηπεο Γεκνηηθέο αίζνπζεο πνπ ζα παξαρσξνύληαη ζε ηδηώηεο γηα εθδειώζεηο, ζα
αλέξρεηαη ζηα 200,00 € γηα θάζε εθδήισζε.
Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ επζύλε ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο, ηεο απνθαηάζηαζεο ηπρόλ θζνξώλ θαη ηεο
θαζαξηόηεηαο ηνπ ρώξνπ πξηλ ηελ παξάδνζε.
8)

ΣΔΛΟ ΥΡΖΔΧ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΠΧΛΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ.
Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαηάιεςεο ζα αλέξρνληαη ζε 10 η.κ. θαη ζα είλαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη όρη επί
ηνπ νδνζηξώκαηνο. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ πνπ ζα ηνπο
παξαρσξείηαη, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ πεδώλ θαη νρεκάησλ πνπ ζηακαηνύλ,
πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. Ζ άδεηα εγθξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο δσήο θαη ε δηάξθεηα
θαηάιεςεο νξίδεηαη από ηηο 8.12.2018 έσο θαη 25.12.2018.
Σα ζεκεία πώιεζεο παξαδνζηαθώλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέλδξσλ, όπσο νξίδνληαη παξαπάλσ, είλαη απηά
κε ηα πεξηζζόηεξα ηεηξαγσληθά κέηξα ρξήζεο. Ζ ηηκή νξίδεηαη ζηα 300,00€ ζπλνιηθά.
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9) ΣΔΛΟ ΥΡΖΔΧ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ & ΔΤΚΑΗΡΗΑΚΧΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ.
Σν ηέινο ζα είλαη εβδνκαδηαίν θαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, ζα απαηηνύληαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα
πνπ νξίδεη ν λόκνο, θαζώο θαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηεο αζηπλνκηθήο
αξρήο. Ζ ηηκή νξίδεηαη :
1) γηα κεκνλσκέλεο εθδειώζεηο ζηα 180 €/ εβδοκάδα.
2) γηα εθδειώζεηο επαγγεικαηηθώλ ελώζεσλ, ζπλεηαηξηζκώλ θιπ έσο 500€/εβδοκάδα
3) γηα εθδειώζεηο, ρσξίο δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, γηα δηάζηεκα έσο θαη δέθα (10) εκεξώλ, ζε ζπιιόγνπο,
ζσκαηεία, θνηλσληθέο νξγαλώζεηο θαη λνκηθά πξόζσπα γηα ηε δηελέξγεηα πνιηηηζηηθώλ, θνηλσληθώλ,
ελεκεξσηηθώλ, ςπραγσγηθώλ, θηιαλζξσπηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ εθδειώζεσλ ην ύςνο ηνπ ηέινπο
νξίδεηαη ζηα 2,00€.
10) ΣΔΛΟ ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΠΧΛΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ (ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ & ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ).
Ζ θάζε ζέζε πνπ θαζνξίδεηαη ζε θάζε ζηαζκό δελ ζα μεπεξλά ηα 2 η.κ. θαη ε άδεηα ζα ρνξεγείηαη
θαηόπηλ έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο δσήο. Σν ηέινο πνπ ζα εηζπξάηηεηαη είλαη εβδνκαδηαίν θαη
θαζνξίδεηαη ζηα 25,00 €/η.κ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο θαζνξίδεηαη ζε σξηαίεο δώλεο γηα ηελ θάζε κηα.
Α’ ωρηαία δώλε 06:00 έσο 14:00
Β’ ωρηαία δώλε 14:00 έσο 22:00
εκείωζε: Οη ζέζεηο ζα νξηνζεηνύληαη κε εκθαλή δηαγξάκκηζε από ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θαη νη θάηνρνη
ησλ αδεηώλ ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ πνπ θάλνπλ ρξήζε.
11.

ΛΟΗΠΔ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

–

ΔΗΓΗΚΔ

ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ

ΠΟΤ

ΓΔΝ

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΝΣΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ
Καζνξίδεηαη ηέινο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, γηα ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο δηαλνκήο
ηξνθίκσλ ρσξίο κεζάδνληεο αλά ζπλαιιαζζόκελν, ζηα 30,00€.
ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε επθαηξηαθώλ εθδειώζεσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ή ε κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ
παξαρώξεζε ζα δίλεηαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε

πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηα παξαπάλσ, ε

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη ην ηέινο ζα

επηβάιιεηαη κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπο όξνπο απηήο.
ΗΗ) Αποθαζίδεη θαηά πιεηοψεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σζαηζνύιε, Κνύιηα, Υησηέιε, ηπιηάξα, Αξακπαηδή θαη δειώλνληαο ιεπθό νη
θ.θ. Παληαδόπνπινο, Καιαξξύηεο, Παπαδόπνπινο, Κνξκά-Γθνπηδηάλα, Θ.Γηαλλόπνπινο))
ΣΔΛΖ ΥΡΖΔΧ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΣΗΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡ. ΑΤΣ/ΣΧΝ,
Σν ηέινο είλαη εηήζην θαη θαηαβάιιεηαη δε νιόθιεξν αλεμάξηεηα από ην ρξόλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν
ρώξνο.
500,00€/ηεκ. γηα θάζε θνξηηζηή ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ.
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Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 288/2019 θαη είλαη αλαρηεηέα ζηο δηαδίθησο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΣΑΤΡΟ

Π. ΚΟΚΛΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Η.Αληδηλάο, Κ.εθηειήο, Η.Πνύινο,Π.Βηδάιεο, Α.Υσκαηά,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ζ.Παληαδόπνπινο, Υ.Καιαξξύηεο, Κ.Παπαδόπνπινο,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 04.11.2019

Θ.Γηαλλόπνπινο, Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα, Η.Γξεγνξέαο, Α.Δπζηαζίνπ,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Π.Καξαλδξέαο, Α.Σζνπθαιάο, Μ.Κνπξήο, Γ.Σακβάθνο,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Αζβεζηάο Γ.Αξακπαηδήο,
Α.Σζαηζνύιε, Ε.Κνύιηα, Η.Υησηέιεο, Θ.ηπιηάξαο,

ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΣΑΤΡΟ

Α.ηαζηλόπνπινο,
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