
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ. Αποφ.: 332/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από  το  Πρακτικό  Αρ.  18/04-12-2015
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Καθορισμός τελών  χρήσης κοινόχρηστων
χώρων για το οικ. έτος 2016 & εφεξής.

  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου  που  βρίσκεται  στο  παλαιό  Δημοτικό  Κατάστημα  επί  της  οδού
Λασκαρίνας  3α , σήμερα στις 4 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 19865/30-11-2015
έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
με  αποδεικτικό  ή  γνωστοποιήθηκε  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  κ.κ.  Δημοτικούς
Συμβούλους,  στον  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ελεούσας  και  στους
Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του
Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης  κοινοποιήθηκε  ή  γνωστοποιήθηκε  στους  Προέδρους  των
Τοπικών  Συμβουλίων  Νέων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  Πασσαρώνος,  Εκάλης  και
Μολοσσών. 
   Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών
Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις
(24), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λιάκος Παναγιώτης
2. Σταλίκας Γεώργιος

  3.  Βότσικας Αλκιβιάδης 
  4.  Σφήκας Νικόλαος 
  5.  Γεωργούλη Γιαννούλα
  6.  Καρατασίτσας Ανέστης  
  7.  Μαλισσόβας Παναγιώτης
8. Γρίβας Περικλής

  9.  Μάστακας Θωμάς 
10.  Μιχάλης Στέφανος 
11.  Μπότσιου Δήμητρα
12.  Λάμπρου Δημήτριος 
13. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος

14. Γκουγιάννος Ευάγγελος 
15. Γαρδίκος Βασίλειος 
16. Τσακανίκας Δημήτριος 
17. Λεοντίου Κων/νος 
18. Γκαραλέας Δημήτριος
19. Xανδόλιας Απόστολος 
20. Καλογήρου Ιωάννα
21. Στέφος Θεόδωρος
22. Καλόγηρος Δημήτριος
23. Μανούσης Σωτήριος
24. Ματσάγκας Εμμανουήλ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ράρρας Φώτιος

2. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
3. Βούζας Χρυσόστομος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
 Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 
 Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 
 Ο  υπηρεσιακός  Γραμματέας  κ.  Δρόσος  Ιωάννης  για  την  τήρηση  των

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επί του 18  ου   θέματος της ημερήσιας διάταξης:    

  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λάμπρου Δημήτριο ο οποίος
αναφέρθηκε  στα  κυριότερα  σημεία  της  έγγραφης  εισήγησης  του  τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είχε σταλεί στα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής για λήψη σχετικής εισηγητικής Απόφασης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η
οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 264/2015 Απόφασή της υιοθέτησε την σχετική
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πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και το ίδιο πρότεινε να πράξει και το
Δημοτικό Συμβούλιο. Στην συνέχεια κατέθεσε την πρόταση αυτή, που είχε αποσταλεί
έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:
  «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 24-9/20-10-59 Β.Δ/τος, όπως
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 703/1970 και του άρθρου 3
του Ν. 1080/1980 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4 και 57
παρ. 4 του Ν. 1416/1984, 26 του Ν. 1828/1989 και 6 του Ν. 1900/1990, παρέχεται η
δυνατότητα  επιβολής  τέλους  για  λογαριασμό  του  Δήμου  σε  βάρος  αυτών  που
χρησιμοποιούν  διαρκώς  ή  πρόσκαιρα  πεζοδρόμια,  οδούς,  πλατείες  και  γενικά
κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών.
    Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων που επιτρέπεται η χρήση τους καθορίζονται
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
    Το  οριζόμενο  τέλος  είναι  ετήσιο  και  ορίζεται  με  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως
της  περιοχής  στην  οποία  βρίσκεται  ο  χρησιμοποιούμενος  χώρος.  Επί
χρησιμοποιήσεως των ανωτέρω ως προσθήκη καταστήματος το τέλος ορίζεται εις το
διπλάσιο.
    Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν
οποιαδήποτε  μορφής  τεχνοοικονομικής  εργασίας,  το  τέλος  ορίζεται  μηνιαίο  κατά
ζώνες με απόφαση του Συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή
του τέλους αυτού ευθύνονται  από κοινού και  εις  ολόκληρο εκείνος που πήρε την
άδεια  οικοδομής,  καθώς  και  ο  ιδιοκτήτης  του  ακινήτου.  Επί  πάσης  άλλης
περιπτώσεως το τέλος ορίζεται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου. 
    Προτείνεται οι κοινόχρηστοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν στον Δήμο Ζίτσας να
διαχειρισθούν  σε δύο ζώνες ως εξής:
     Η  Α’  Ζώνη  θα  περιλαμβάνει  τα  πεζοδρόμια,  οδούς,  πλατείες  και  λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους των Κοινοτήτων του Λεκανοπεδίου δηλαδή: Αγίου Ιωάννη –
Ελεούσας – Βουνοπλαγιάς – Ζωοδόχου - Μεγάλου Γαρδικίου –Ροδοτοπίου - Κάτω
Λαψίστας - Άνω Λαψίστας – Μεταμόρφωσης - Πετσαλίου και Ασφάκας καθώς και τις
Τοπικές Κοινότητες Κληματιάς – Ζίτσας και Πρωτόπαππα.  
      Η  Β’ Ζώνη θα περιλαμβάνει τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας.    
      Επίσης προτείνεται η επιβολή από 01-01-2016 τέλους χρήσεως κοινοχρήστων
χώρων γενικά ως εξής: 
Α. ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Η΄  ΕΜΠΡΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΧΡΗΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΩΝ.

Α’  ΖΩΝΗ
Για χρήση πλατειών 3,00 €/τ.μ. ετησίως
Για χρήση πεζοδρομίων, οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού 3,00
€/τ.μ. ετησίως.
Για χρήση πεζοδρομίων, οδών, κοινοχρήστων χώρων αυτών που οικοδομούν 3,00
€/τ.μ. μηνιαίως.    
Για χρήση των ανωτέρω ως προσθήκη καταστήματος θα επιβάλλεται  το διπλάσιο
τέλος.
Για  χρήση  καλλιεργήσιμων  αγροκτημάτων,  περιμανδρωμένων  βοσκοτόπων,
κοπτολιβαδίων και δασοτόπων 1,20 €/τ.μ. ετησίως.

Β’  ΖΩΝΗ
Για χρήση πλατειών 1,50 €/τ.μ. ετησίως
Για χρήση πεζοδρομίων, οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού 1,50
€/τ.μ. ετησίως.
Για χρήση πεζοδρομίων, οδών, κοινοχρήστων χώρων αυτών που οικοδομούν 1,50
€/τ.μ. μηνιαίως.    
Για χρήση των ανωτέρω ως προσθήκη καταστήματος θα επιβάλλεται  το διπλάσιο
τέλος.
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Για  χρήση  καλλιεργήσιμων  αγροκτημάτων,  περιμανδρωμένων  βοσκοτόπων,
κοπτολιβαδίων και δασοτόπων  0,60  €/τ.μ. ετησίως.
     Τα ανωτέρω τέλη δεν ισχύουν για τις  πλατείες που χρησιμοποιούνται  για τα
πανηγύρια που γίνονται στο Δήμο. Η χρήση των πλατειών στην περίπτωση αυτή,
καθώς και το τέλος θα καθορίζονται ύστερα από δημοπρασία ή θα παραχωρείται η
χρήση σε φορείς του Δήμου μας για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
    Για να χρησιμοποιηθούν οι ανωτέρω χώροι από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει
να τους εκδοθεί άδεια από τον Δήμαρχο.  
Β. ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.
Εισηγούμαστε:
 1. Το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καταβάλλεται από τους δικαιούχους
των  υφιστάμενων  αδειών  και  από  τις  ειδικές  κατηγορίες  ατόμων  στις  οποίες  θα
παραχωρηθεί  η  χρήση περιπτέρου  (ποσοστό 30%) σύμφωνα με  την  παρ.  4  του
άρθρου  76  του  Ν.  4257/2014,  για  τον  κοινόχρηστο  χώρο  που  καταλαμβάνει  η
κατασκευή του περιπτέρου να προσδιορισθεί ως εξής:
- Στην Α’ Ζώνη  25,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως       
- Στην Β’ Ζώνη  20,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως      
 2.  Το  τέλος  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου  για  το  χώρο  που  καταλαμβάνουν  τα
περίπτερα με την τοποθέτηση ψυγείων κλπ, ανεξάρτητα του τρόπου παραχώρησής
των ως εξής:
Α’ Ζώνη: 
-Για χρήση κοινοχρήστου χώρου  μέχρι έξι (6) τ.μ. τέλος 25,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως 
-Από έξι (6) τ.μ. και πάνω 30,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως                                              
Β’ Ζώνη: 
-Για χρήση κοινοχρήστου χώρου  μέχρι έξι (6) τ.μ. τέλος 20,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως 
-Από έξι (6) τ.μ. και πάνω 25,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως                                                  
Γ.  ΤΕΛΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΚΗΣΗ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΚΛΠ)
 Α’ Ζώνη: 
1.  ΚΑΝΤΙΝΕΣ: Τέλος 25,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Τέλος 5,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
Β’ Ζώνη: 
1.  ΚΑΝΤΙΝΕΣ: Τέλος 15,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Τέλος 2,5 ευρώ/τ.μ. ετησίως
 Τρόπος καταβολής των τελών σύμφωνα με  την  παρ.  1.  του  άρθρου 50 του  Ν.
4257/2014:
Α’ Περίπτωση: Η καταβολή των τελών θα γίνεται εφάπαξ, πριν την παράδοση της
άδειας χρήσης, αναγραφόμενου επ’ αυτής του αριθμού γραμματίου είσπραξης.
Β’  Περίπτωση: Η καταβολή των τελών θα γίνεται  σε ισόποσες δόσεις,  χωρίς  την
κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής,  εφόσον  καταβληθεί  από  τον  υπόχρεο,  προ  της
παράδοσης της άδειας, ποσοστό 30% του τέλους. 
Η εξόφληση του υπολοίπου ποσού θα γίνεται εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις.  
Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται
αυτοδίκαια  και  χωρίς  να  απαιτείται  άλλη  διατύπωση,  ανάκληση  της  άδειας  και
αυθαίρετη  χρήση  του  κοινόχρηστου  χώρου  εκ  μέρους  του  υπόχρεου.  Τυχόν
καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
Δ.  ΤΕΛΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥ (ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)
     Συχνά  καταλαμβάνονται  αυθαίρετα  και  παράνομα  τα  πεζοδρόμια  και  άλλοι
κοινόχρηστοι  χώροι  από  αυτοκίνητα.  Με  τον  τρόπο  αυτό  παρεμποδίζεται  η
απρόσκοπτη κυκλοφορία των διερχομένων επί των πεζοδρομίων και κινδυνεύει και η
σωματική τους ακεραιότητα.
    Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η επιβολή τέλους αυθαίρετης κατάληψης
σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 7 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως προστέθηκε με
το  άρθρο  19  του  ΝΔ  703/70,  επί  εκείνων  που  καταλαμβάνουν  αυθαίρετα  τους
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κοινόχρηστους  χώρους  σε  όλη  τη  Διοικητική  Περιφέρεια  του  Δήμου  σε 25,00
ευρώ /τ.μ.
    Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΥ  ΖΙΤΣΑΣ»  κ.  Μανούση  Σωτηρίου,  ο  οποίος  είπε  ότι  καταψηφίζει  την
εισήγηση,  καθώς  θεωρεί  ότι  στην  πράξη  υπάρχει  αύξηση  των  δημοτικών  τελών
καθώς το εισόδημα των δημοτών έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και ο απλός λαός
υπερφορολογείται. Πρότεινε δε την μείωση των τελών.  
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο
αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, η οποία είναι σύμφωνη με την υπ’
αριθ.  264/2015 εισηγητική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την
σχετική τοποθέτηση
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.-Τον  διαχωρισμό  σε  δύο  ζώνες  των  κοινόχρηστων  χώρων  που  θα
χρησιμοποιηθούν στον Δήμο Ζίτσας ως εξής:
  Η  Α’  Ζώνη θα  περιλαμβάνει  τα  πεζοδρόμια,  οδούς,  πλατείες  και  λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους των Κοινοτήτων του λεκανοπεδίου δηλαδή: Αγίου Ιωάννη –
Ελεούσας – Βουνοπλαγιάς – Ζωοδόχου - Μεγάλου Γαρδικίου –Ροδοτοπίου - Κάτω
Λαψίστας - Άνω Λαψίστας – Μεταμόρφωσης - Πετσαλίου και Ασφάκας καθώς και τις
Τοπικές Κοινότητες Κληματιάς – Ζίτσας και Πρωτόπαππα.  
  Η  Β’ Ζώνη θα περιλαμβάνει τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.    
  2.-Την επιβολή από 01-01-2016 τέλους χρήσεως κοινοχρήστων χώρων γενικά ως
εξής: 
  Α.   Τέλος  κοινόχρηστου  χώρου  για  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων  ή
εμπορευμάτων και οικοδομικών υλικών και χρήση πλατειών.
       Α’  Ζώνη
Για χρήση πλατειών 3,00 €/τ.μ. ετησίως
Για χρήση πεζοδρομίων, οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού 3,00
€/τ.μ. ετησίως.
Για χρήση πεζοδρομίων, οδών, κοινοχρήστων χώρων αυτών που οικοδομούν 3,00
€/τ.μ. μηνιαίως.    
Για χρήση των ανωτέρω ως προσθήκη καταστήματος θα επιβάλλεται  το διπλάσιο
τέλος.
Για  χρήση  καλλιεργήσιμων  αγροκτημάτων,  περιμανδρωμένων  βοσκοτόπων,
κοπτολιβαδίων και δασότοπων 1,20 €/τ.μ. ετησίως.
           Β’  Ζώνη
Για χρήση πλατειών 1,50 €/τ.μ. ετησίως
Για χρήση πεζοδρομίων, οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού 1,50
€/τ.μ. ετησίως.
Για χρήση πεζοδρομίων, οδών, κοινοχρήστων χώρων αυτών που οικοδομούν 1,50
€/τ.μ. μηνιαίως.    
Για χρήση των ανωτέρω ως προσθήκη καταστήματος θα επιβάλλεται  το διπλάσιο
τέλος.
Για  χρήση  καλλιεργήσιμων  αγροκτημάτων,  περιμανδρωμένων  βοσκοτόπων,
κοπτολιβαδίων και δασότοπων  0,60  €/τ.μ. ετησίως.
     Τα ανωτέρω τέλη δεν ισχύουν για τις  πλατείες  που χρησιμοποιούνται  για τα
πανηγύρια που γίνονται στο Δήμο. Η χρήση των πλατειών στην περίπτωση αυτή,
καθώς και το τέλος θα καθορίζονται ύστερα από δημοπρασία ή θα παραχωρείται η
χρήση σε φορείς του Δήμου για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
    Για να χρησιμοποιηθούν οι ανωτέρω χώροι από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει
να τους εκδοθεί άδεια από τον Δήμαρχο.  
   Β.   Τέλος κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση περιπτέρων και μεταλλικών
κατασκευών. 
 1. Το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καταβάλλεται από τους δικαιούχους
των  υφιστάμενων  αδειών  και  από  τις  ειδικές  κατηγορίες  ατόμων  στις  οποίες  θα
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παραχωρηθεί  η χρήση περιπτέρου (ποσοστό 30%) σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου  76  του  Ν.  4257/2014,  για  τον  κοινόχρηστο  χώρο  που  καταλαμβάνει  η
κατασκευή του περιπτέρου προσδιορίζεται ως εξής:
- Στην Α’ Ζώνη  25,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως       
- Στην Β’ Ζώνη  20,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως      
 2.  Το  τέλος  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου  για  το  χώρο  που  καταλαμβάνουν  τα
περίπτερα με την τοποθέτηση ψυγείων κλπ, ανεξάρτητα του τρόπου παραχώρησής
των ως εξής:
Α’ Ζώνη: 
-Για χρήση κοινοχρήστου χώρου  μέχρι έξι (6) τ.μ. τέλος 25,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως. 
-Από έξι (6) τ.μ. και πάνω 30,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως                                              
Β’ Ζώνη: 
-Για χρήση κοινοχρήστου χώρου  μέχρι έξι (6) τ.μ. τέλος 20,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως. 
-Από έξι (6) τ.μ. και πάνω 25,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως                                                  
    Γ.   Τέλος  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  για  την  άσκηση  υπαίθριου  εμπορίου
(Καντίνες κλπ.) 
Α’ Ζώνη: 
1.  Καντίνες: Τέλος 25,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
2. Λοιπές περιπτώσεις: Τέλος 5,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
Β’ Ζώνη: 
1.  Καντίνες: Τέλος 15,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
2. Λοιπές περιπτώσεις : Τέλος 2,5 ευρώ/τ.μ. ετησίως
 Τρόπος καταβολής των τελών σύμφωνα με  την  παρ.  1.  του  άρθρου 50 του  Ν.
4257/2014:
Α’ Περίπτωση: Η καταβολή των τελών θα γίνεται εφάπαξ, πριν την παράδοση της
άδειας χρήσης, αναγραφόμενου επ’ αυτής του αριθμού γραμματίου είσπραξης.
Β’  Περίπτωση: Η καταβολή των τελών θα γίνεται  σε ισόποσες δόσεις,  χωρίς  την
κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής,  εφόσον  καταβληθεί  από  τον  υπόχρεο,  προ  της
παράδοσης της άδειας, ποσοστό 30% του τέλους. 
 Η εξόφληση του υπολοίπου ποσού θα γίνεται εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις.  
 Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται
αυτοδίκαια  και  χωρίς  να  απαιτείται  άλλη  διατύπωση,  ανάκληση  της  άδειας  και
αυθαίρετη  χρήση  του  κοινόχρηστου  χώρου  εκ  μέρους  του  υπόχρεου.  Τυχόν
καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
  Δ.    Τέλος αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (από αυτοκίνητα)
  Επιβάλει τέλος αυθαίρετης κατάληψης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 7 του ΒΔ της
24/9-20/10/1958, όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 του ΝΔ 703/70, επί εκείνων που
καταλαμβάνουν  αυθαίρετα  τους  κοινόχρηστους  χώρους  σε  όλη  τη  Διοικητική
Περιφέρεια του Δήμου σε 25,00 ευρώ /τ.μ.
  Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μανούση Σωτηρίου. 
    H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  332/2015
    Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.
                                                     Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου
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