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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 4εο ζπλερηδόκελεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

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.: 289/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καζνξηζκόο Σειώλ Καηάιεςεο Πεξηπηέξσλ, έηνπο 2020.
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη θ.θ. Εαλληάο, θιαβελίηε, Ακνπξγηαλόο, Αζαλαζίνπ,
Καξαράιηνπ)
O Αληηδήκαξρνο θ. Βηδάιεο πνπ εηζεγήζεθε ην 18ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 192/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε
ηελ νπνία εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνλ θαζνξηζκό Σειώλ θαηάιεςεο Πεξηπηέξσλ, 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 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006, ην Ν.4555/2019
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σζαηζνύιε, Κνύιηα, Υησηέιε, ηπιηάξα θαη Αξακπαηδή)
Α) Καζνξίδεη ηα ηέιε θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πεξηπηέξσλ έηνπο 2020, σο εμήο :
Σέινο θαηάιεςεο ζηαζεξήο θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ
Ζ ηηκή θαζνξίδεηαη ζηα

50,00€/ η.κ.

Σέινο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πεξηπηέξσλ
4 η.κ. ε ηηκή θαζνξίδεηαη ζηα 25,00 €/η.κ.
5 η.κ.

“

35,00 €/η.κ.

6 η.κ.

“

50,00 €/η.κ.

7 η.κ.

“

70,00 €/η.κ.

8 η.κ.

“

80,00 €/η.κ.

9 η.κ.

“

100,00 €/η.κ.

10 η.κ. θαη άλσ “

110,00 €/η.κ.

εκείσζε:
Ζ κέγηζηε θαιππηόκελε επηθάλεηα νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό θαηάιεςεο Κνηλνρξ. Υώξσλ ηνπ Γήκνπ
Ζιηνύπνιεο, εμαξηάηαη από ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρώξνπ & ζα πξέπεη λα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ.
Ζ ζηαζεξή θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ, από 1/1/2014, ππόθεηηαη ζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο γηα ηνλ
θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη θαη βαξύλεη ηνλ δηθαηνύρν ηεο άδεηαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ2 ηεο παξ. Σ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/12 & ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ
λ.4257/2014(ΦΔΚ 93/2014 Α΄). Μέγηζην εκβαδόλ θνπβνπθιίνπ είλαη ηα 5 η.κ.
Ο ζπλνιηθόο παξαρσξνύκελνο ρώξνο, καδί κε ην θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 25
η.κ. όηαλ ηα πεξίπηεξα βξίζθνληαη ζε πιαηείεο ή πεδνδξόκηα πιάηνπο πάλσ από 4κ. θαη ηα 20 η.κ. ζηηο
ππόινηπεο πεξηπηώζεηο. ε πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά από πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ ή
Τπεξεζηώλ αλεμαξηήησο αλ ην πιάηνο πεδνδξνκίνπ είλαη κεγαιύηεξν ησλ 4 κ., ζα ηνπο δηαηίζεηαη ρώξνο
15 η.κ.
Ζ δηαπίζησζε θαηάιεςεο πέξαλ ησλ παξαπάλσ ( θνηλόρξεζηνο ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ,
ςπγείσλ, ζηαλη θιπ.), ύζηεξα από έιεγρν ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ειέγρνπ, είλαη ιόγνο επηβνιήο
πξνζηίκνπ όπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ.
Οη αηηήζεηο γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πεξηπηέξσλ πξέπεη λα γίλνληαη ζην πξώην δίκελν ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο.
Σν αλσηέξσ 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: έσο 28/2 (30% & πξνέγθξηζε άδεηαο), Β΄ δόζε : έσο30/5 & Γ΄ δόζε: έσο 31/7 .
Ζ άδεηαο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζα ρνξεγείηαη κόλν εθόζνλ ν δηθαηνύρνο δελ νθείιεη ή έρεη
ξπζκίζεη ηηο βεβαησκέλεο νθεηιέο ηνπ ( άξζξν 285 ηνπ λ.3463/06) .
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Γηα ηε ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζηηο λέεο ζέζεηο πεξηπηέξσλ πνπ παξαρσξνύληαη ζε πνιύηεθλνπο &
ΑΜΔΑ, θαζώο θαη εθείλσλ πνπ παξαρσξνύληαη κε δεκνπξαζία (π.δ.270/81) ζε εθαξκνγή ηνπ λ.4093/12,
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1080/80.
Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 289/2019 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
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 4.11.2019

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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