ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 22ης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 2 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 42598/27.10.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος,
6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9. Βιδάλης
Παναγιώτης, 10. Νικήφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13.
Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος,
17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21.
Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη
Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27.Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 28.Κωνσταντέας Αναστάσιος ,
29.Αραμπατζής Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία 31. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 32. Πανταζόπουλος
Δημήτριος, 33. Μπενάς Γεώργιος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πατσαβός Παναγιώτης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, 37.
Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ. 1.Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 2.Ευσταθίου

Αναστάσιος και 3.Τσατσούλη Αναστασία, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ.
Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 362/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων, έτους 2012.
(Από την συνεδρίαση έχει αποχωρήσει η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσατσούλη και προσωρινά εκτός αιθούσης
βρίσκεται ο κ. Φραγκιουδάκης)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: Με
την 255/2011 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε και καθόρισε τις τιμές Τελών κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων, έτους 2012, με μηδενική αύξηση, ως εξής:


1

Α ΖΩΝΗ: (Όλες οι πλατείες, οι λεωφόροι και οι λεωφορειόδρομοι)
4 τ.μ. από 76,00 € σε

76,00 €

5 τ.μ. από 155,00 € σε

155,00 €

6 τ.μ. από 270,00 € σε

270,00 €

7 τ.μ. από 420,00 € σε

420,00 €

8 τ.μ. από 610,00 € σε

610,00 €

9 τ.μ. από 840,00 € σε
10 τ.μ. από 1.085,00 € σε



840,00 €
1.085,00 €

Β ΖΩΝΗ: (Οι υπόλοιποι δρόμοι του Δήμου)
4 τ.μ. από 42,00 € σε

42,00 €

5 τ.μ. από 86,00 € σε

86,00 €

6 τ.μ. από 170,00 € σε

170,00 €

7 τ.μ. από 295,00 € σε

295,00 €

8 τ.μ. από 468,00 € σε

468,00 €

9 τ.μ. από 680,00 € σε

680,00 €

10 τ.μ. από 935,00 € σε

935,00 €

Σημείωση:
1.

Ως κατάληψη, θεωρείται η συνολική επιφάνεια (εμβαδό) μεταξύ περιπτέρου & τελευταίου σημείου κατάληψης (μήκος Χ
πλάτος), ασχέτου αν μεσολαβεί ελεύθερο κομμάτι κοιν/του χώρου.

2.

Η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια, εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες του χώρου & θα πρέπει να έχει την έγκριση του
Δήμου.

3.

Το κουβούκλιο του περιπτέρου επιφάνειας 2,55 τ.μ. δεν προσμετρείται στην κατάληψη σύμφωνα με το Νόμο.

4.

Η διαπίστωση κατάληψης πέρα των 10 τ.μ., ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας Εσόδων, είναι λόγος επιβολής
προστίμου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου.

5.

Οι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο
Του τρέχοντος έτους

6.Το ανωτέρω τέλος είναι ετήσιο.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι
κ.κ. Λαγκαδινός, Πατσαβός, Πίκουλα, Κοκοτίνης και Σόφης, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και
τοποθετήθηκαν επί του θέματος, και πρότειναν στο Συμβούλιο όχι μόνο να είναι μηδενική η αύξηση των τελών
αλλά να υπάρξει μείωση με δεδομένη και την οικονομική κατάσταση που επικρατεί γενικότερα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Λαγκαδινού, Πατσαβού, Πίκουλα, Κοκοτίνη και Σόφη, σύμφωνα με την τοποθέτησή
τους)
Καθορίζει τις τιμές Τελών χρήσης πεζοδρομίου και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, έτους
μηδενική αύξηση, ως εξής:


2

Α ΖΩΝΗ: (Όλες οι πλατείες, οι λεωφόροι και οι λεωφορειόδρομοι)
4 τ.μ. από 76,00 € σε

76,00 €

5 τ.μ. από 155,00 € σε

155,00 €

6 τ.μ. από 270,00 € σε

270,00 €

7 τ.μ. από 420,00 € σε

420,00 €

8 τ.μ. από 610,00 € σε

610,00 €

2012, με

9 τ.μ. από 840,00 € σε
10 τ.μ. από 1.085,00 € σε



840,00 €
1.085,00 €

Β ΖΩΝΗ: (Οι υπόλοιποι δρόμοι του Δήμου)
4 τ.μ. από 42,00 € σε

42,00 €

5 τ.μ. από 86,00 € σε

86,00 €

6 τ.μ. από 170,00 € σε

170,00 €

7 τ.μ. από 295,00 € σε

295,00 €

8 τ.μ. από 468,00 € σε

468,00 €

9 τ.μ. από 680,00 € σε

680,00 €

10 τ.μ. από 935,00 € σε

935,00 €

Σημείωση:
1.

Ως κατάληψη, θεωρείται η συνολική επιφάνεια (εμβαδό) μεταξύ περιπτέρου & τελευταίου σημείου κατάληψης (μήκος Χ
πλάτος), ασχέτου αν μεσολαβεί ελεύθερο κομμάτι κοιν/του χώρου.

2.

Η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια, εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες του χώρου & θα πρέπει να έχει την έγκριση του
Δήμου.

3.

Το κουβούκλιο του περιπτέρου επιφάνειας 2,55 τ.μ. δεν προσμετρείται στην κατάληψη σύμφωνα με το Νόμο.

4.

Η διαπίστωση κατάληψης πέρα των 10 τ.μ., ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας Εσόδων, είναι λόγος επιβολής
προστίμου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου.

5.

Οι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο
Του τρέχοντος έτους

6.

Το ανωτέρω τέλος είναι ετήσιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 362/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8.11.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

