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1
ε
   ΤΝΕΔΡΘΑΗ  ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ 

ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ      

                                                                   

                                                                                        ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ. 3/2020                                                                 
                                                                                      

        Δπηβοιή ηειώλ, δηθαηφκάηφλ θαη 

εηζθορώλ (άρζρο 72 παρ.1δ Ν.3852/2010) θαη 

εηδηθόηερα γηα ηελ αλαπροζαρκογή ή κε  ηφλ 

ηειώλ θαηάιευες θοηλοτρήζηοσ τώροσ, θαη 

λεθροηαθείοσ.   

 

 

        ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 20
ε
 ηνπ κελόο ΘΑΝΟΤΑΡΘΟΤ  

ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  ΔΕΤΣΕΡΑ  θαη ώξα 10.00 π.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή  

πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ αιακίλνο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 437/10-1-

2020 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Γεκάξρνπ 

αιακίλνο, πνπ επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) θαη βξέζεθε ζε 

απαξηία κε ηελ παξνπζία  όισλ  ησλ  κειώλ  ηεο.   
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      πλερίδνληαο ηε πλεδξίαζε,   ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ, Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη ην ζέκα   ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά: «Επηβοιή ηειώλ, δηθαηφκάηφλ θαη εηζθορώλ (άρζρο 

72 παρ.1δ Ν.3852/2010) θαη εηδηθόηερα γηα ηελ αλαπροζαρκογή ή κε  ηφλ ηειώλ 

θαηάιευες θοηλοτρήζηοσ τώροσ, θαη λεθροηαθείοσ.   
 

       Καηόπηλ ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλ. Τπεξεζηώλ ηκήκαηνο Δζόδσλ 

θαη Αληαπνδνηηθώλ ηειώλ  ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

     Ε Θ  Η Γ Η  Η  

ΘΕΜΑ: Εηζήγεζε προς ηελ  Οηθολοκηθή Επηηροπή Δήκοσ, γηα ηελ επηβοιή ηειώλ, 

δηθαηφκάηφλ θαη εηζθορώλ (άρζρο 72 παρ.1δ Ν.3852/2010) θαη εηδηθόηερα γηα ηελ 

αλαπροζαρκογή ή κε  ηφλ ηειώλ θαηάιευες θοηλοτρήζηοσ τώροσ, θαη λεθροηαθείοσ.   

     1. ην άξζξν 21 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958 «Πεξί ησλ πξνζόδσλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1080/80, νξίδνληαη ηα εμήο: 

ΑΔΑ: Ω2ΗΤΩ1Ε-ΑΤ5



 
 

      Ωο γλσζηό, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ από 24-9/20-10-58 Β. Γ/ηνο «πεξί 

πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» νξίδεηαη όηη ζε όζνπο θάλνπλ ρξήζε δεκνηηθώλ 

θηεκάησλ, έξγσλ ή ππεξεζηώλ ν Γήκνο δηθαηνύηαη λα επηβάιιεη ηέιε ή δηθαηώκαηα πνπ 

νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

Γηα ηελ ππεξεζία ύδξεπζεο ηα δηθαηώκαηα επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά. Δπίζεο από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.1080/80 «πεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο κεξηθώλ 

δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ ΟΣΑ», νξίδεηαη όηη ηα ηέιε απηά πξέπεη λα θαιύπηνπλ 

όιεο γεληθά ηηο εηήζηεο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν Γήκνο γηα ηελ ζπληήξεζε ή 

βειηίσζε ησλ έξγσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο.  

 

   ύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.3 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 «Σν ηέινο νξίδεηαη εηήζην δη’ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ή 

θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν, αλεμαξηήησο ρξόλνπ ρξήζεσο θαη 

αλαιόγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πόιεσο ή ρσξίνπ εηο ηελ νπνίαλ θείηαη ε ρξεζηκνπνηνύκελνο 

ρώξνο.  

 

ΚΑΣΑΛΗΦΗ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ  
ύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.3 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 «Σν ηέινο νξίδεηαη εηήζην δη’ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ή 

θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν, αλεμαξηήησο ρξόλνπ ρξήζεσο θαη 

αλαιόγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πόιεσο ή ρσξίνπ εηο ηελ νπνίαλ θείηαη ε ρξεζηκνπνηνύκελνο 

ρώξνο. Με θαλνληζηηθή απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη ηα ηκήκαηα ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα α) ηνπνζέηεζε ηξαπεδηώλ θαη 

θαζηζκάησλ β) γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ γ) γηα νηθνδνκηθνηερληθέο εξγαζίεο δ) γηα 

αλύςσζε κπεηόλ 

 

   ύκθφλα κε ηα αλφηέρφ θαη ιακβάλοληας σπόυε  ηελ απόθαζε ηοσ Δ.  200/2014 ,  

ηελ απόθαζε ηοσ Δ. 280/2015 θαζώς θαη ηελ απόθαζε ηοσ  Δ.,   53/2017  θαη  ηελ   

195 /2017 θαη ηελ  267  /2018 κε ηελ οποία εθαρκόδοσκε γηα ηα ηέιε θοηλοτρήζηφλ 

τώρφλ γηα ηο έηος 2020 . 

 

Προηείλοσκε  ηα ηέιε – δηθαηώκαηα όπσο α) από θαηαιήςεηο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ λα 

παξακείλνπλ σο είραλ θαη ην 2019,  σο έμεο ,  

η)Σειώλ θαηάιευες αηγηαινύ θαη παξαιίαο  15 € ηο ηεηραγφληθό  . 

ηη)Σειώλ θαηάιευες ηξαπεδνθαζηζκάησλ  10 € ηο ηεηραγφληθό  ζε όινπο ηνπο ρώξνπο 

εθηόο από ηηο πιαηείεο πνπ είλαη  15 € ην ηεηξαγσληθό . 

 

ηη) ηελ κε αλαπροζαρκογή ηφλ σποιοίπφλ ηελ ηειώλ γηα ηο 2020 θαη ηελ ηζτύ ηφλ 

ποζώλ ποσ είταλ ορηζηεί    προθεηκέλοσ λα ζσληατζεί  ο προϋποιογηζκός ηοσ έηοσς 2020.  
 

β) ην ηέινο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο ,εζηηαηνξίσλ θαη  

ζπλαθώλ θαηαζηεκάησλ ζε πνζνζηό 0,5% ζηα αθαζάξηζηα έζνδα, ην ηέινο δηακνλήο 

Παξεπηδεκνύλησλ (ύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ.2 ηνπ Ν.1080/80, κπνξνύλ λα επηβάιινπλ ην 

ηέινο παξεπηδεκνύλησλ θαη νη ππόινηπνη Γήκνη θαη Κνηλόηεηεο ηεο ρώξαο κεηά από 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα μελνδνρεία , Μνηέι, bungalows , μελώλεο θ.ι.π) , 

ηέιε δηαθήκηζεο  θαη γεληθά όηη ηέιε εηζπξαρηεί ν Γήκνο λα παξακείλνπλ σο έρνπλ ζύκθσλα 

κε ηελ απόθαζε ηνπ 200/2014 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη λα κελ επέιζεη θάπνηα αύμεζε 

γηα ην 2020 .   

Β) γηα ηελ απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ κεηά ην πέξαο εθδειώζεσλ  ηέινο 50 € 

Γ) ππέξβαζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ όγθνπ (1/2 θνξηεγνύ ) νγθσδώλ απνξξηκκάησλ 50 € ην 

θνξηεγό. 

Σα ππόινηπά ηέιε όπσο νξίδεη ν θαλνληζκόο θαζαξηόηεηαο   . 

ΑΔΑ: Ω2ΗΤΩ1Ε-ΑΤ5



 
 

Σα ηέιε λεθξνηαθείνπ όπσο νξίδεη ν θαλνληζκόο λεθξνηαθείνπ . 

Όζν αθνξά γηα ηα ηέιε-ππνρξεώζεηο ησλ πεξηπηέξσλ πξνο ην Γήκν ίζσο γίλνπλ θάπνηεο 

αιιαγέο όηαλ ςεθηζηεί ν θαλνληζκόο. 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο   Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ  

ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη  ηελ 

εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλ. Τπεξεζηώλ ηκήκαηνο εζόδσλ θαη αληαπνδνηηθώλ ηειώλ, κεηά 

από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

                                 Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ        Ο Μ Ο Φ Χ Ν Α 

 

1.- Σελ επηβοιή ηειώλ, δηθαηφκάηφλ θαη εηζθορώλ όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ 

εηζήγεζε ηεο παξνύζεο. 

πγθεθξηκέλα  νη θαηαιήςεηο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ λα παξακείλνπλ σο είραλ θαη ην 2019,  

δειαδή: 

Γηα ηα Σέιε θαηάιεςεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο  15 € ην ηεηξαγσληθό  . 

Γηα Σέιε θαηάιεςεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ  10 € ην ηεηξαγσληθό  ζε όινπο ηνπο ρώξνπο, εθηόο 

από ηηο πιαηείεο πνπ είλαη  15 € ην ηεηξαγσληθό, θαζώο θαη ηε κε αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ππνινίπσλ ηειώλ γηα ην 2020 θαη ηελ ηζρύ ησλ πνζώλ πνπ είραλ νξηζηεί   κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

200/2014 απόθ. ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ρσξίο λα  επέιζεη θάπνηα αύμεζε γηα ην 2020 .   

 

2.-  Δηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα έγθξηζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 άξζξ. 72.    

 
   Έηζη ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε: 

 

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                                ΣΑ ΜΕΛΗ      

                                                                 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ       ΚΟΓΙΑ   ΝΙΚΟΛΑΟ   

  ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ   

ΒΑΚΑΛΗ   ΑΝΣΩΝΙΟ   

ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΙΟ  

ΣΑΒΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ     

ΓΚΙΝΗ   ΣΤΛΙΑΝΟ   

ΙΙΓΩΡΑ ΝΑΝΝΟΤ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ  

ΓΟΤΜΔΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ                                                                           

                                                                         Α θ ρ η β έ ς    Α λ η ί γ ρ α θ ο 

                                                                                  αιακίλα 20-1-2020 

                                                                                          ν Γήκαξρνο   αιακίλαο  

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ      

ΑΔΑ: Ω2ΗΤΩ1Ε-ΑΤ5
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