ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 15 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την οικ.30667/9.10.2015 πρόσκληση του 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 τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος
Ηλίας, 10. Σερέτη Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14.
Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 17.
Καλούδης Κων/νος, 18. Μπασούρης Μαρίνος, 19. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 20. Γρηγορέας Ιωάννης, 21.
Γεωργίου Δημήτριος, 22. Καπίρη Ελένη, 23. Κοκοτίνης Χρήστος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25.
Χρυσουλάκης Φώτιος, 26. Αντύπας Γεώργιος, 27. Δουβή Αγγελική, 28. Αναγνώστου Ιωάννης, 29.
Αγαδάκος Γεώργιος, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Κουρής Μιχαήλ, 33.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πίκουλα Αργυρώ και 36. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ.
1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Ευσταθίου
Αναστάσιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος,
είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος, ο
Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Μανταδάκης Κων/νος και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ.
Παπαγεωργίου Κίμωνας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 287/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου και Αγαδάκος)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
την 214/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον

Καθορισμό Τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016 και συγκεκριμένα :
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του
Ν.1080/80 «Το τέλος ορίζεται ετήσιο δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ανά τετραγωνικό
μέτρο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή χωρίου εις την οποίαν κείται ο
χρησιμοποιούμενος χώρος. Επί χρησιμοποιήσεως των ανωτέρω χώρων ως προσθήκης καταστήματος, το τέλος
ορίζεται στο διπλάσιο.
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Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως
τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του 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»
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται
προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η
προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Καθορίζει τα τέλη - δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως εξής:
1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
To ετήσιο τέλος ανά τ.μ. που βαρύνει τον ενδιαφερόμενο που κάνει χρήση του χώρου, καθορίζεται ως εξής:
1) Πλατεία Εθνικής Αντίστασης & περιμετρικά έως τις οδούς Μ. Αντύπα – Κανάρη – Λ.

Α ΖΩΝΗ:

Σοφ. Βενιζέλου έως Πρωτόπαπα
2) Πεζόδρομος Μ. Αντύπα μέχρι την οδό Φραντζή
3) Πλατεία Ανεξαρτησίας & Πλατεία Φλέμινγκ
4) Λεωφόρος Ειρήνης
η τιμή παραμένει στα 37,00 €/τ.μ.
Β ΖΩΝΗ: 1) Λεωφορειόδρομοι, πεζόδρομοι σε Λεωφόρους ακτίνας 100 μέτρων

η

τιμή παραμένει στα 37,00 €/τ.μ.
2) Πλατεία Κανάρια η τιμή παραμένει στα 37,00 €/τ.μ
3) Σε όλες τις υπόλοιπες πλατείες του Δήμου
η τιμή παραμένει στα 18,50 €/τ.μ
4) 50 μέτρα περιμετρικά των αλσυλλίων
η τιμή παραμένει στα 14,00 €/τ.μ.
Σημείωση : Λοιπές περιπτώσεις & περιπτώσεις κυλικείων που δεν προβλέπονται, εντός των αλσυλλίων θα
αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ.
Γ ΖΩΝΗ:

1) Σε όλους τους λεωφορειόδρομους και
2) όλες τις υπόλοιπες οδούς η τιμή παραμένει στα 14,00 €/τ.μ

Σημείωση: 1) Οι χώροι θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι
των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που καταλαμβάνουν με βάση την άδεια που
τους έχει δοθεί.
2) Oι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος
έτους. Το τέλος είναι ετήσιο και είναι δυνατή η καταβολή του εντός του έτους σε δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο
50 του ν.4257/2014. Καθορίζεται ότι το 50% του ετήσιου τέλους θα πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης
της άδειας και η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού δύναται να γίνει σε 3 ισόποσες δόσεις έως τέλος του
έτους.
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2) ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Το ετήσιο τέλος για όλα τα πρατήρια παραμένει στα 13,50 €/τ.μ.
Σημείωση: Oι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος
έτους.
3) ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το μηνιαίο τέλος παραμένει στα 6,00 €/τ.μ. για κάθε περίπτωση.
4) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Στις περιπτώσεις που συνδυάζονται οι θέσεις με εκδηλώσεις του Δήμου κ.λπ., το εβδομαδιαίο τέλος
καθορίζεται στα 30,00 €/τ.μ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθορίζεται εβδομαδιαίο τέλος σε 15,00 €/τ.μ. για χώρο μέχρι 2 τ.μ. και
καταβάλλεται ολόκληρο ανεξάρτητα από το χρόνο που ο χώρος χρησιμοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα.
Τα σημεία που μπορεί να δοθεί άδεια για πώληση παραδοσιακών προϊόντων αναλυτικά είναι τα παρακάτω:
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Πλ. Εθνικής Αντίστασης: 2 θέσεις (μία στο πεζοδρόμιο μπροστά στο άγαλμα 2m ) + (παιδική χαρά επί
2

της Σ. Βενιζέλου 2m )
2



Πλ. Φλέμιγκ ( εντός της πλατείας ) 2m Χ 2 θέσεις



Πλ. Κανάρια (μπροστά στην Εθν. Τράπεζα και έναντι στην νησίδα) 8m & 4 αντίστοιχα



Πλ. Ανεξαρτησίας: 2m2



Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας (στον προαύλιο χώρο) 2m



Είσοδος Προφήτη Ηλία 2m



Είσοδος Δημοτικού Θεάτρου ‘Δ. Κιντής’ (κατά την διάρκεια των θερινών παραστάσεων) 2m



Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (στον προαύλιο χώρο και μόνο κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις) 2m



Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (είσοδος) 2m



Σοφ. Βενιζέλου & Κλεάνθους ( επί της Σοφ. Βενιζέλου ) 10 m



Σοφ. Βενιζέλου & Μαραθωνομάχων (Τέρμα λεωφ. “Σταθμός Λεωφορείων ΔΑΦΝΗ – ΒΥΡΩΝΑΣ –

2

ΚΑΡΕΑΣ )(Νο212) 10 m

2

2

2
2
2

2
2
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Πλατεία Π . Π. Γερμανού (Αρχή οδού Ναυαρίνου) ( πρώην θέση Λούνα – πάρκ) 10m



Πλατεία Βεάκη ( επί της Ηρώς Κωνσταντοπούλου) 10 m



Δημ. Γληνού & Αλ. Παναγούλη 10 m



Πλατεία Ανεξαρτησίας 10 m



Λούνα Πάρκ (Οδός Ναυαρίνου) 2 m
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Κολυμβητήριο Ηλιούπολης 2 m



Νέος Σταθμός Μετρό Ηλιούπολης (Οδός Πύρρωνος ) 4 m



Σταθμός Μετρό Αγ. Δημητρίου 4 m2



Πεντάρη & Τήνου 10 m



Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Λασκάρεως 4 m



Πλ. 28ης Οκτωβρίου 2 (Λώλος) 4 m

2

2
2

2

Σημείωση:1) Ως Παραδοσιακά Προϊόντα θεωρούνται τα εξής:
Κουλούρι-Μαλλί της Γριάς-Καλαμπόκι-Κάστανα-Κάρβουνο-Χαρταετοί-Σημαίες

5) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
1)Το τέλος είναι ετήσιο και ανέρχεται στα 400,00 € καταβάλλεται δε ολόκληρο ανεξάρτητα από το χρόνο που
χρησιμοποιήθηκε ο χώρος.
6) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Το τέλος είναι ετήσιο. Εισπράττεται και αφορά την προσωρινή και όχι μόνιμη εναπόθεση εμπορευμάτων, η
οποία γίνεται με τρόπο ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια των διερχομένων. Χορηγείται δε, κατόπιν
αιτήσεώς τους και με την έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Δηλαδή:

Α ΖΩΝΗ (Ενιαία) 18,50 €/τ.μ.
Β ΖΩΝΗ

18,50 €/τ.μ.

Γ ΖΩΝΗ

14,00 €/τ.μ.

Σημείωση: 1) Οι χώροι θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι
των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου του οποίου κάνουν χρήση.
2) Oι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του Τρέχοντος
έτους.
7) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ .
Ετήσιο τέλος που ανέρχεται στα 1500 € & μέχρι 2 m2
8) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Κ.Λ.Π.
1) Ορίζεται στα 40,00 € για κάθε δημοπρασία ή άλλη διαδικασία και θα προκαταβάλλεται.
2) Για το Κλειστό Δημοτικό Θέατρο που θα παραχωρείται σε ιδιώτες για εκδηλώσεις, ορίζεται τέλος,
ύψους 200 € για κάθε εκδήλωση.
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(Σε περίπτωση παραχώρησης του Δημ. Θεάτρου σε ιδιώτες για θεατρικές παραστάσεις με εισιτήριο, ο
Δήμος θα αμείβεται με το 10% επί των πωληθέντων εισιτηρίων και όχι λιγότερο των 300,00 €).
3) Το τέλος για τις υπόλοιπες Δημοτικές αίθουσες που θα παραχωρούνται σε ιδιώτες για εκδηλώσεις,
θα ανέρχεται στα 200,00 € για κάθε εκδήλωση.
Ο χρήστης θα έχει την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας, της αποκατάστασης τυχόν φθορών και της
καθαριότητας του χώρου πριν την παράδοση.
9) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ.
Τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης θα ανέρχονται σε 10 τ.μ. και θα είναι επί του πεζοδρομίου και όχι
επί του οδοστρώματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που θα τους
παραχωρείται, καθώς επίσης και για την ασφάλεια των διερχομένων πεζών και οχημάτων που σταματούν,
προς αποφυγή ατυχημάτων. Η άδεια εγκρίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής και η διάρκεια κατάληψης
ορίζεται από τις 8.12.2016 έως και 25.12.2016.
Τα σημεία πώλησης παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων δένδρων, όπως ορίζονται παραπάνω, είναι αυτά με τα
περισσότερα τετραγωνικά μέτρα χρήσης. Η τιμή ορίζεται στα 300,00€ συνολικά.
10) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
Το τέλος θα είναι εβδομαδιαίο και για την χορήγηση της άδειας, θα απαιτούνται τα απαραίτητα
έγγραφα που ορίζει ο νόμος, καθώς και η σύμφωνη γνώμη αστυνομικής αρχής. Η τιμή ορίζεται στα 180 €/
εβδομάδα
11) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).
Η κάθε θέση που καθορίζεται σε κάθε σταθμό δεν θα ξεπερνά τα 2 τ.μ. και η άδεια θα χορηγείται
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Το τέλος που θα εισπράττεται είναι εβδομαδιαίο και
καθορίζεται στα 25,00 €/τ.μ. Η λειτουργία τους καθορίζεται σε ωριαίες ζώνες για την κάθε μια.


Α’ ωριαία ζώνη 06:00 έως 14:00



Β’ ωριαία ζώνη 14:00 έως 22:00

Σημείωση: Οι θέσεις θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι των
αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που κάνουν χρήση.
12) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
1.Καθορισμός ετήσιου τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση, από κοινωφελείς
επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες, σταθμαρχείων , ΑΤΜ Τραπεζών, στύλων κ.λπ ως εξής :


400,00€/τεμ. έως 1τ.μ. για κάθε σταθμαρχείο ετησίως



200,00€/τεμ. έως 1τ.μ. για κάθε φρεάτιο



30,00€ για κάθε στύλο ηλεκτρισμού ή τηλεπικοινωνίας ετησίως



1.000.00 € για κάθε ΑΤΜ ετησίως
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2. Τον καθορισμό τέλους χρήσης δικαιώματος διέλευσης δικτύων υπεδάφους σύμφωνα με N.3431/06&
528/075/09 (ΦEK 13/A/2006) του κανονισμού καθορισμού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης
δικαιωμάτων διέλευσης. Το διπλότυπο είσπραξης θα είναι απαιτητό από την τεχνική υπηρεσία, πριν την
υπογραφή σύμβασης ή έκδοση αδείας τομής ή όπως τροποποιηθεί στο μέλλον.
Σημείωση: 1. Ζώνη χρήσης του συγκεκριμένου τέλους είναι όλα τα όρια του Δήμου Ηλιούπολης.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών απαλλακτικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το νόμο.
13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ


Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ευκαιριακών εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους ή η με οποιονδήποτε
τρόπο παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου που δεν προβλέπεται από τα παραπάνω, η παραχώρηση θα
δίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το τέλος θα επιβάλλεται με την απόφαση
του Δ.Σ. για την παραχώρηση του χώρου και τους όρους αυτής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Καλαντίδη, Ασβεστά, Χρυσουλάκη, Αντύπα, Δουβή, Τσατσούλη,
Μαργαρώνη, Πίκουλα και δηλώνοντας λευκό ο κ. Σόφης )
1. Καθορίζει τα τέλη - δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το
έτος 2016, ως εξής :
1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
To ετήσιο τέλος ανά τ.μ. που βαρύνει τον ενδιαφερόμενο που κάνει χρήση του χώρου, καθορίζεται ως
εξής:
Α ΖΩΝΗ:

1) Πλατεία Εθνικής Αντίστασης & περιμετρικά έως τις οδούς Μ. Αντύπα – Κανάρη – Λ.
Σοφ. Βενιζέλου έως Πρωτόπαπα
2) Πεζόδρομος Μ. Αντύπα μέχρι την οδό Φραντζή
3) Πλατεία Ανεξαρτησίας & Πλατεία Φλέμινγκ
4) Λεωφόρος Ειρήνης
η τιμή παραμένει στα 37,00 €/τ.μ.

Β ΖΩΝΗ: 1) Λεωφορειόδρομοι, πεζόδρομοι σε Λεωφόρους ακτίνας 100 μέτρων

η

τιμή παραμένει στα 37,00 €/τ.μ.
2) Πλατεία Κανάρια η τιμή παραμένει στα 37,00 €/τ.μ
3) Σε όλες τις υπόλοιπες πλατείες του Δήμου
η τιμή παραμένει στα 18,50 €/τ.μ
4) 50 μέτρα περιμετρικά των αλσυλλίων
η τιμή παραμένει στα 14,00 €/τ.μ.
Σημείωση : Λοιπές περιπτώσεις & περιπτώσεις κυλικείων που δεν προβλέπονται, εντός των αλσυλλίων θα
αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ.
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1) Σε όλους τους λεωφορειόδρομους και

Γ ΖΩΝΗ:

2) όλες τις υπόλοιπες οδούς η τιμή παραμένει στα 14,00 €/τ.μ
Σημείωση: 1) Οι χώροι θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι
των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που καταλαμβάνουν με βάση την άδεια που
τους έχει δοθεί.
2) Oι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του
τρέχοντος έτους. Το τέλος είναι ετήσιο και είναι δυνατή η καταβολή του εντός του έτους σε δόσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4257/2014. Καθορίζεται ότι το 50% του ετήσιου τέλους θα πρέπει να
καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας και η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού δύναται να γίνει σε 3
ισόποσες δόσεις έως τέλος του έτους.
2) ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Το ετήσιο τέλος για όλα τα πρατήρια παραμένει στα 13,50 €/τ.μ.
Σημείωση: Oι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος
έτους.
3) ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το μηνιαίο τέλος παραμένει στα 6,00 €/τ.μ. για κάθε περίπτωση.
4) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Στις περιπτώσεις που συνδυάζονται οι θέσεις με εκδηλώσεις του Δήμου κ.λπ., το εβδομαδιαίο τέλος
καθορίζεται στα 30,00 €/τ.μ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθορίζεται εβδομαδιαίο τέλος σε 15,00 €/τ.μ. για χώρο μέχρι 2 τ.μ. και
καταβάλλεται ολόκληρο ανεξάρτητα από το χρόνο που ο χώρος χρησιμοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα.
Τα σημεία που μπορεί να δοθεί άδεια για πώληση παραδοσιακών προϊόντων αναλυτικά είναι τα παρακάτω:


2

Πλ. Εθνικής Αντίστασης: 2 θέσεις (μία στο πεζοδρόμιο μπροστά στο άγαλμα 2m ) + (παιδική χαρά
2

επί της Σ. Βενιζέλου 2m )
2



Πλ. Φλέμιγκ ( εντός της πλατείας ) 2m Χ 2 θέσεις



Πλ. Κανάρια (μπροστά στην Εθν. Τράπεζα και έναντι στην νησίδα) 8m & 4 αντίστοιχα



Πλ. Ανεξαρτησίας: 2m2



Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας (στον προαύλιο χώρο) 2m



Είσοδος Προφήτη Ηλία 2m



Είσοδος Δημοτικού Θεάτρου ‘Δ. Κιντής’ (κατά την διάρκεια των θερινών παραστάσεων) 2m



Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (στον προαύλιο χώρο και μόνο κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις) 2m

2

2

2

2
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2
2

2



Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (είσοδος) 2m



Σοφ. Βενιζέλου & Κλεάνθους ( επί της Σοφ. Βενιζέλου ) 10 m



Σοφ. Βενιζέλου & Μαραθωνομάχων (Τέρμα λεωφ. “Σταθμός Λεωφορείων ΔΑΦΝΗ – ΒΥΡΩΝΑΣ –
ΚΑΡΕΑΣ )(Νο212) 10 m

2

2



Πλατεία Π . Π. Γερμανού (Αρχή οδού Ναυαρίνου) ( πρώην θέση Λούνα – πάρκ) 10m



Πλατεία Βεάκη ( επί της Ηρώς Κωνσταντοπούλου) 10 m



Δημ. Γληνού & Αλ. Παναγούλη 10 m



Πλατεία Ανεξαρτησίας 10 m



Λούνα Πάρκ (Οδός Ναυαρίνου) 2 m



Κολυμβητήριο Ηλιούπολης 2 m



Νέος Σταθμός Μετρό Ηλιούπολης (Οδός Πύρρωνος ) 4 m



Σταθμός Μετρό Αγ. Δημητρίου 4 m2



Πεντάρη & Τήνου 10 m



Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Λασκάρεως 4 m



Πλ. 28ης Οκτωβρίου 2 (Λώλος) 4 m

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2

Σημείωση:1) Ως Παραδοσιακά Προϊόντα θεωρούνται τα εξής:
Κουλούρι-Μαλλί της Γριάς-Καλαμπόκι-Κάστανα-Κάρβουνο-Χαρταετοί-Σημαίες
5) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
1)Το τέλος είναι ετήσιο και ανέρχεται στα 400,00 € καταβάλλεται δε ολόκληρο ανεξάρτητα από το χρόνο
που χρησιμοποιήθηκε ο χώρος.
6) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Το τέλος είναι ετήσιο. Εισπράττεται και αφορά την προσωρινή και όχι μόνιμη εναπόθεση εμπορευμάτων, η
οποία γίνεται με τρόπο ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια των διερχομένων. Χορηγείται δε, κατόπιν
αιτήσεώς τους και με την έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Δηλαδή:

Α ΖΩΝΗ (Ενιαία) 18,50 €/τ.μ.
Β ΖΩΝΗ

18,50 €/τ.μ.

Γ ΖΩΝΗ

14,00 €/τ.μ.

Σημείωση: 1) Οι χώροι θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι
των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου του οποίου κάνουν χρήση.
2) Oι αιτήσεις για χρήση κοινοχρήστων χώρων πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του
Τρέχοντος έτους.
7) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ .
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Ετήσιο τέλος που ανέρχεται στα 1500 € & μέχρι 2 m2
8) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Κ.Λ.Π.
1) Ορίζεται στα 40,00 € για κάθε δημοπρασία ή άλλη διαδικασία και θα προκαταβάλλεται.
2) Για το Κλειστό Δημοτικό Θέατρο που θα παραχωρείται σε ιδιώτες για εκδηλώσεις, ορίζεται τέλος,
ύψους 200 € για κάθε εκδήλωση.
(Σε περίπτωση παραχώρησης του Δημ. Θεάτρου σε ιδιώτες για θεατρικές παραστάσεις με εισιτήριο,
ο Δήμος θα αμείβεται με το 10% επί των πωληθέντων εισιτηρίων και όχι λιγότερο των 300,00 €).
3) Το τέλος για τις υπόλοιπες Δημοτικές αίθουσες που θα παραχωρούνται σε ιδιώτες για
εκδηλώσεις, θα ανέρχεται στα 200,00 € για κάθε εκδήλωση.
Ο χρήστης θα έχει την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας, της αποκατάστασης τυχόν φθορών και της
καθαριότητας του χώρου πριν την παράδοση.
9) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ.
Τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης θα ανέρχονται σε 10 τ.μ. και θα είναι επί του πεζοδρομίου και
όχι επί του οδοστρώματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που θα
τους παραχωρείται, καθώς επίσης και για την ασφάλεια των διερχομένων πεζών και οχημάτων που
σταματούν, προς αποφυγή ατυχημάτων. Η άδεια εγκρίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής και η
διάρκεια κατάληψης ορίζεται από τις 8.12.2016 έως και 25.12.2016.
Τα σημεία πώλησης παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων δένδρων, όπως ορίζονται παραπάνω, είναι αυτά με
τα περισσότερα τετραγωνικά μέτρα χρήσης. Η τιμή ορίζεται στα 300,00€ συνολικά.
10) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
Το τέλος θα είναι εβδομαδιαίο και για την χορήγηση της άδειας, θα απαιτούνται τα απαραίτητα
έγγραφα που ορίζει ο νόμος, καθώς και η σύμφωνη γνώμη αστυνομικής αρχής. Η τιμή ορίζεται στα 180 €/
εβδομάδα
11) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).
Η κάθε θέση που καθορίζεται σε κάθε σταθμό δεν θα ξεπερνά τα 2 τ.μ. και η άδεια θα χορηγείται
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Το τέλος που θα εισπράττεται είναι εβδομαδιαίο και
καθορίζεται στα 25,00 €/τ.μ. Η λειτουργία τους καθορίζεται σε ωριαίες ζώνες για την κάθε μια.


Α’ ωριαία ζώνη 06:00 έως 14:00



Β’ ωριαία ζώνη 14:00 έως 22:00

Σημείωση: Οι θέσεις θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι
των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που κάνουν χρήση.
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12) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
1.Καθορισμός ετήσιου τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση, από κοινωφελείς
επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες, σταθμαρχείων , ΑΤΜ Τραπεζών, στύλων κ.λπ ως εξής :


400,00€/τεμ. έως 1τ.μ. για κάθε σταθμαρχείο ετησίως



200,00€/τεμ. έως 1τ.μ. για κάθε φρεάτιο



30,00€ για κάθε στύλο ηλεκτρισμού ή τηλεπικοινωνίας ετησίως



1.000.00 € για κάθε ΑΤΜ ετησίως
2. Τον καθορισμό τέλους χρήσης δικαιώματος διέλευσης δικτύων υπεδάφους σύμφωνα με

N.3431/06& 528/075/09 (ΦEK 13/A/2006) του κανονισμού καθορισμού των τελών διέλευσης, των τελών
χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης. Το διπλότυπο είσπραξης θα είναι απαιτητό από την τεχνική υπηρεσία, πριν
την υπογραφή σύμβασης ή έκδοση αδείας τομής ή όπως τροποποιηθεί στο μέλλον.
Σημείωση: 1. Ζώνη χρήσης του συγκεκριμένου τέλους είναι όλα τα όρια του Δήμου Ηλιούπολης.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών απαλλακτικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το
νόμο.
13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ


Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ευκαιριακών εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους ή η με
οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου που δεν προβλέπεται από τα παραπάνω, η
παραχώρηση θα δίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το τέλος θα
επιβάλλεται με την απόφαση του Δ.Σ. για την παραχώρηση του χώρου και τους όρους αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 287/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 19.10.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,
Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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