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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-1-2020 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 1073/17-1-2020 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Καθορισµός τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή των περίπτερων για το έτος 2020. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

«Σύµφωνα µε την παρ. 10 της υποπαραγράφου ΣΤ2 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» του άρθρου 
πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ τ.Α' 222/12-11-2012) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 
τεύχος τ.Α’ 93/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και όπως αυτή ισχύει σήµερα 
σχετικά µε τα περίπτερα και τις άδειες εκµετάλλευσης αυτών. 

«10. Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω µεταβίβαση αυτών επιτρέπεται µόνον άπαξ και για 
χρονικό διάστηµα 10 ετών: α) στον/η σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν 
στην κατηγορία των Α.µε.Α µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που 
καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού 
διατάγµατος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρµόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από 
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία 
των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.» 

 Καλείται λοιπόν η επιτροπή να αποφασίσει το ύψος του τέλους που πρέπει να πληρώνουν οι κάτοχοι αδειών 
εκµετάλλευσης των περιπτέρων (όχι οι ενοικιαστές) για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του 
περιπτέρου. Το τέλος δύναται να είναι είτε ενιαίο είτε να λαµβάνει υπόψη ζώνες εµπορικότητας» 
 

ΑΔΑ: ΩΕΨΗΩΡ6-ΥΕΑ



 Προτείνω το ύψος του τέλους για το οικονοµικό έτος 2020 να καθορισθεί ως εξής: για την A’Ζώνη  50,00 ευρώ ετησίως κατ’ 
αποκοπή και για τις λοιπές ζώνες και τις τοπικές κοινότητες 30,00 ευρώ ετησίως κατ’ αποκοπή.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ. 10/2020 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροπ/κε και ισχύει. 
2. την από 14-1-2020 εισήγηση  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το τέλος για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή των περίπτερων για 
το έτος 2020, όπως αναφέρονται παραπάνω.   

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   10/2020. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: ΩΕΨΗΩΡ6-ΥΕΑ


		2020-01-30T13:47:13+0200
	Athens




