
 
 

[1] 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  20 - 10 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 297/2014 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 20ην του µήνα Οκτωβρίου έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 14615/16-10-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κάτζικας Γεώργιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης 
Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου 
Μαρία, Λαδάς Παράσχος.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο 
ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 7ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Παναγιωτίδης 
Γαβρ. έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου ότι έχοντας υπόψη τα παραπάνω τίθεται υπόψη των 
µελών αναλυτικός πίνακα µε όλες τις περιπτώσεις όπου επιβάλλονται τέλη  χρήσης  
κοινοχρήστου   χώρων και τις αντίστοιχες τιµές που ισχύουν µέχρι την 31-12-2014, σύµφωνα µε 
τις υπ΄αριθµ. 359/2012 και 399/2013 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να 
διαµορφωθεί  γνώµη – απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα οδηγηθεί στο ∆.Σ.   
όπου και θα καθοριστούν τα τέλη χρήσης  κοινοχρήστων στων χώρων  για το 2015. 

 
1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
Τα ετήσια τέλη ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων προτείνονται ως 

εξής:  
Το τέλος χρήσης της Α’ Ζώνης σε 23,00 € κατά τ.µ. το χρόνο. 
Το τέλος χρήσης της Β’ Ζώνης σε 17,00 € κατά τ.µ. το χρόνο. 
Το τέλος χρήσης της Γ’ Ζώνης σε 10,00 € κατά τ.µ. το χρόνο. 
Το τέλος χρήσης της ∆’ Ζώνης σε  5,00 € κατά τ.µ. το χρόνο. 

 
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Τα ετήσια τέλη ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης για τοποθέτηση εµπορευµάτων σε προσόψεις 
καταστηµάτων προτείνονται ως εξής  
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1. σε 20,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Α΄ ζώνη. 
2. σε 18,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Β΄ ζώνη 
3. σε 16,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Γ΄ ζώνη 
4. σε 12,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την ∆΄ ζώνη 

 
Η τοποθέτηση εµπορευµάτων ως προθήκη καταστήµατος (µόνιµη κατασκευή διαρκούς 
έκθεσης δειγµάτων από εµπορεύµατα που διαθέτει το κατάστηµα) ορίζεται στο διπλάσιο 
ποσό    

 
Για τοποθέτηση δένδρων προς πώληση την περίοδο των Χριστουγέννων  καθορίζεται ηµερήσιο 
τέλος 10,00 € ανά τ.µ παραχώρησης.   

 
3. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Στάσιµο εµπόριο 
Για άσκηση υπαίθριας στάσιµης εµπορικής δραστηριότητας (πάγκοι, καροτσάκια, φορτηγά 
αυτοκίνητα κλπ) µε προϊόντα και εµπορεύµατα για άσκηση υπαίθριας στάσιµης εµπορικής 
δραστηριότητας, σε 120,00 € ετησίως ανά θέση σε όλες τις ζώνες 

 
Για παραγωγούς αντίστοιχα τα τέλη χρήσης της θέσης προτείνονται σε 20,00 € το µήνα    

 
4. ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 
Για πάγκους σε όλες τις εκκλησίες κατά την περίοδο των πανηγύρεων ορίζεται τέλος 10,00 €  το 

τ.µ την ηµέρα 
 

5. ΚΑΝΤΙΝΕΣ 
 

Για καντίνες ανεξαρτήτως ζώνης και χρόνου χρησιµοποιήσεως του κοινόχρηστου χώρου το 
τέλος ορίζεται σε 300,00 € το χρόνο. 

 
6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ – ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΚΛΠ  

 
Για τοποθέτηση αυτοκινήτων παντός είδους, τροχόσπιτων κλπ από επαγγελµατίες που τα 
εµπορεύονται και τα τοποθετούν σε κοινόχρηστους χώρους για προβολή προτείνονται ως εξής  
1. σε 18,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Α΄ ζώνη.  
2. σε 15,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Β΄ ζώνη 
3. σε 12,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Γ΄ ζώνη 
4. σε 10,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την ∆΄ ζώνη 

 
Για τοποθέτηση δικύκλων από επαγγελµατίες που τα εµπορεύονται και τα τοποθετούν σε 
κοινόχρηστους χώρους για προβολή προτείνονται ως εξής  
1. σε 12,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Α΄ ζώνη.  
2. σε 10,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Β΄ ζώνη 
3. σε   8,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Γ΄ ζώνη 
4. σε   7,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την  ∆΄ ζώνη 

 
7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ –  
Προτείνονται τέλη για τοποθέτηση ψυγείων από περίπτερα ανά ζώνη ανεξαρτήτου χρόνου  

χρήσης ως εξής 
  ΖΩΝΗ Α 

Ψυγείο παγωτού                     45,00 €  
Ψυγείο αναψυκτικών µονό     55,00 € 
Ψυγείο αναψυκτικών διπλό    75,00 € 
ΖΩΝΗ Β 
Ψυγείο παγωτού                     42,00 € 
Ψυγείο αναψυκτικών µονό     52,00 € 
Ψυγείο αναψυκτικών διπλό    70,00 € 
ΖΩΝΗ Γ 
Ψυγείο παγωτού                     40,00 € 
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Ψυγείο αναψυκτικών µονό     50,00  € 
Ψυγείο αναψυκτικών διπλό    65,00 € 
ΖΩΝΗ ∆ 
Ψυγείο παγωτού                     30,00 € 
Ψυγείο αναψυκτικών µονό     40,00 € 

Ψυγείο αναψυκτικών διπλό    60,00 € 
 

8. Για κάθε περίπτερο προτείνεται ετήσιο τέλος ως εξής  
Το τέλος χρήσης της Α΄ ζώνης ορίζεται σε  23,00 € κατά τ.µ το χρόνο 
Το τέλος χρήσης της Β΄ ζώνης ορίζεται σε  17,00 € κατά τ.µ το χρόνο 
Το τέλος χρήσης της Γ΄ ζώνης ορίζεται σε   10,00 € κατά τ.µ το χρόνο 
Το τέλος χρήσης της ∆΄ ζώνης ορίζεται σε     5,00 € κατά τ.µ το χρόνο 
 
9.  ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ 

  
Για τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών ορίζεται τέλος ετήσιο 70,00 € ανά τεµάχιο 

 
10. ΚΟΥΝΙΕΣ-ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ- ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 

 
Για χώρο έκτασης µέχρι 100 τ.µ. ανεξαρτήτως ζώνης σε 40,00 € την ηµέρα.  
Για χώρο πάνω από 100 και µέχρι 200 τ.µ. σε 90,00 € την ηµέρα και πάνω από 200 τ.µ. σε 

120,00 € την ηµέρα. 
 

11. Ηλεκτροκίνητα – µηχανοκίνητα ηλεκτρικά παιχνίδια 
 

Για τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων ή µηχανοκίνητων παιχνιδιών ορίζεται ανά ζώνη ανεξαρτήτου 
χρόνου  χρήσης ως εξής 
1. σε 60,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Α΄ ζώνη.  
2. σε 50,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Β΄ ζώνη 
3. σε 40,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Γ΄ ζώνη 
4. σε 30,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την ∆΄ ζώνη 

 
12. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 
α) Για την τοποθέτηση µηχανηµάτων (µπετονιέρες, σκαπτικά µηχανήµατα & βαρέλες µπετόν 
κ.λ.π.) µπαζών, οικοδοµικών υλικών περιφραγµάτων και σκαλωσιών, καθώς και για σκαµµένο 
κοινόχρηστο χώρο προ της ανεγειρόµενης οικοδοµής, το τέλος ορίζεται ανεξαρτήτως ζώνης σε 
17,00 € ανά τ.µ το µήνα. 
Το τέλος ορίζεται µηνιαίο, ανεξάρτητα του χρόνου της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, 
καταβάλλεται πριν από τη χρήση του και η διάρκεια λήγει στο τέλος κάθε µήνα.  

 
β) Για τα κοντέινερ συλλογής και απόρριψης οικοδοµικών υλικών σε κοινόχρηστο χώρο (ως 
κοινόχρηστος χώρος στην παρούσα περίπτωση των οικοδοµικών υλικών και κοντέινερ, νοείται 
πεζοδρόµιο & οδόστρωµα), το τέλος ορίζεται σε 40,00 € την εβδοµάδα και καταβάλλεται πριν τη 
χρήση του χώρου. 
 
Σε περίπτωση που υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου η εταιρεία 
µισθώσεως κοντέινερ, οπωσδήποτε θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία του εντολέα της. 

 
13. ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Προτείνονται τέλη για χρήση κοινόχρηστων χώρων διέλευσης διαµορφωµένου πεζοδροµίου από 
οχήµατα (επαγγελµατικά πάρκιγκ αυτοκινήτων, αποθήκες κλπ) 
1. σε 12,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Α΄ ζώνη.  
2. σε 10,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Β΄ ζώνη 
3. σε 10,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Γ΄ ζώνη 
4. σε 10,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την ∆΄ ζώνη 
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14.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
Ορίζεται τέλος για χρήση υπεδάφους διαµορφωµένων πεζοδροµίων ή υπεδάφους για 
τοποθέτηση δεξαµενών υγρών καυσίµων από πρατήρια και καταπακτές υπογείων 30,00 € 
ετησίως ανά κ.µ 

 
15. ΘΑΛΑΜΟΙ  ΟΤΕ 
 
Για κάθε θάλαµο ΟΤΕ το τέλος ορίζεται σε 180,00 € το τ.µ. το χρόνο. Ο καλυπτόµενος χώρος δεν 
µπορεί να είναι µικρότερος των 0,75 τ.µ. 
 
16. ∆ηµοτικοί χώροι στάθµευσης 
 
Το τέλος ορίζεται σε 10,00 € τον µήνα για τα αυτοκίνητα, 5,00 € το µήνα για τα δίκυκλα και 50,00 
€ το µήνα για βάρκες, σκάφη αναψυχής, φορτηγά και ογκώδη οχήµατα 
 
17. ∆ηµοτικά κτήµατα – αγροτεµάχια 
 
Για την αυθαίρετη χρήση δηµοτικών εκτάσεων επιβάλλεται τέλος αποζηµίωσης παράνοµης 
χρήσης 1,00 € κατά τ.µ, προκειµένου να καθορισθεί και εκκαθαρισθεί η χρηµατική αξίωση του 
δήµου κατά την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου αποζηµίωσης.   
Ο ορισµός του ανωτέρω τέλους δεν έχει σκοπό να νοµιµοποιήσει την αυθαιρεσία,  
Το δικαίωµα έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής συντρέχει µε το ανωτέρω τέλος 

 
18. ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ-ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  

 
Προτείνονται τέλη για την χρήση κοινόχρηστων χώρων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων σε 
αποθήκες εργοστασίων , σούπερ µάρκετ, µονάδες παραγωγής εµπορευµάτων κλπ και 
χρηµαταποστολές τραπεζών προτείνονται ετησίως ανά θέση ως εξής   
1. σε 250,00 € ανά θέση  για την Α΄ ζώνη.  
2. σε 200,00 € ανά θέση  για την Β΄ ζώνη 
3. σε 150,00 € ανά θέση  για την Γ΄ ζώνη 
4. σε 100,00 € ανά θέση  για την ∆΄ ζώνη 

 
18. ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

 
Προτείνονται τέλη για την παραχώρηση χώρου στάθµευσης οχήµατος χρηµαταποστολών 
έµπροσθεν των καταστηµάτων τους ετησίως ανά θέση σε 300,00 €  

 
19. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ, ΑΥΛΗ, ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ 
 
Οι συγκεκριµένες άδειες  χορηγούνται ατελώς, καθώς και οι άδειες πρόσκαιρου αποκλεισµού 

δρόµων λόγω έργων 
Επίσης χορηγούνται ατελώς οι άδειες για παραχώρηση χώρου στάθµευσης οχήµατος έµπροσθεν 
της κατοικίας σε άτοµο ΑΜΕΑ.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την πρόταση του ∆ηµάρχου, την υπ’ αριθ. 
282/2015 απόφαση της Ο.Ε.  
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

             Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 26 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Καρράς Ευστράτιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Κάτζικας Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
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Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Σµήλιος Ηλίας), κατά 2 
(Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, σύµφωνα µε τις ανωτέρω προεκτεθείσες 
τοποθετήσεις τους). 

Α). Εγκρίνει τον καθορισµό συντελεστών τελών κοινόχρηστων χώρων για το ∆ήµο Αµπελοκήπων 
– Μενεµένης για το έτος 2015 (σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 282/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής) ως εξής: 

 
1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
Τα ετήσια τέλη ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων προτείνονται ως 

εξής:  
Το τέλος χρήσης της Α’ Ζώνης σε 23,00 € κατά τ.µ. το χρόνο. 
Το τέλος χρήσης της Β’ Ζώνης σε 17,00 € κατά τ.µ. το χρόνο. 
Το τέλος χρήσης της Γ’ Ζώνης σε 10,00 € κατά τ.µ. το χρόνο. 
Το τέλος χρήσης της ∆’ Ζώνης σε  5,00 € κατά τ.µ. το χρόνο. 

 
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Τα ετήσια τέλη ανεξαρτήτου χρόνου χρήσης για τοποθέτηση εµπορευµάτων σε προσόψεις 
καταστηµάτων προτείνονται ως εξής  
5. σε 20,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Α΄ ζώνη. 
6. σε 18,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Β΄ ζώνη 
7. σε 16,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Γ΄ ζώνη 
8. σε 12,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την ∆΄ ζώνη 

 
Η τοποθέτηση εµπορευµάτων ως προθήκη καταστήµατος (µόνιµη κατασκευή διαρκούς 
έκθεσης δειγµάτων από εµπορεύµατα που διαθέτει το κατάστηµα) ορίζεται στο διπλάσιο 
ποσό    

 
Για τοποθέτηση δένδρων προς πώληση την περίοδο των Χριστουγέννων  καθορίζεται ηµερήσιο 
τέλος 10,00 € ανά τ.µ παραχώρησης.   

 
3. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Στάσιµο εµπόριο 
Για άσκηση υπαίθριας στάσιµης εµπορικής δραστηριότητας (πάγκοι, καροτσάκια, φορτηγά 
αυτοκίνητα κλπ) µε προϊόντα και εµπορεύµατα για άσκηση υπαίθριας στάσιµης εµπορικής 
δραστηριότητας, σε 120,00 € ετησίως ανά θέση σε όλες τις ζώνες 

 
Για παραγωγούς αντίστοιχα τα τέλη χρήσης της θέσης προτείνονται σε 20,00 € το µήνα    

 
4. ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 
Για πάγκους σε όλες τις εκκλησίες κατά την περίοδο των πανηγύρεων ορίζεται τέλος 10,00 €  το 

τ.µ την ηµέρα 
 

5. ΚΑΝΤΙΝΕΣ 
 

Για καντίνες ανεξαρτήτως ζώνης και χρόνου χρησιµοποιήσεως του κοινόχρηστου χώρου το 
τέλος ορίζεται σε 300,00 € το χρόνο. 

 
6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ – ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΚΛΠ  

 
Για τοποθέτηση αυτοκινήτων παντός είδους, τροχόσπιτων κλπ από επαγγελµατίες που τα 
εµπορεύονται και τα τοποθετούν σε κοινόχρηστους χώρους για προβολή προτείνονται ως εξής  
5. σε 18,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Α΄ ζώνη.  
6. σε 15,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Β΄ ζώνη 
7. σε 12,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Γ΄ ζώνη 
8. σε 10,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την ∆΄ ζώνη 
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Για τοποθέτηση δικύκλων από επαγγελµατίες που τα εµπορεύονται και τα τοποθετούν σε 
κοινόχρηστους χώρους για προβολή προτείνονται ως εξής  
5. σε 12,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Α΄ ζώνη.  
6. σε 10,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την Β΄ ζώνη 
7. σε   8,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Γ΄ ζώνη 
8. σε   7,00 € κατά τ.µ. το χρόνο για την  ∆΄ ζώνη 

 
7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ –  
Προτείνονται τέλη για τοποθέτηση ψυγείων από περίπτερα ανά ζώνη ανεξαρτήτου χρόνου  

χρήσης ως εξής 
  ΖΩΝΗ Α 

Ψυγείο παγωτού                     45,00 €  
Ψυγείο αναψυκτικών µονό     55,00 € 
Ψυγείο αναψυκτικών διπλό    75,00 € 
ΖΩΝΗ Β 
Ψυγείο παγωτού                     42,00 € 
Ψυγείο αναψυκτικών µονό     52,00 € 
Ψυγείο αναψυκτικών διπλό    70,00 € 
ΖΩΝΗ Γ 
Ψυγείο παγωτού                     40,00 € 
Ψυγείο αναψυκτικών µονό     50,00  € 
Ψυγείο αναψυκτικών διπλό    65,00 € 
ΖΩΝΗ ∆ 
Ψυγείο παγωτού                     30,00 € 
Ψυγείο αναψυκτικών µονό     40,00 € 

Ψυγείο αναψυκτικών διπλό    60,00 € 
 

8. Για κάθε περίπτερο προτείνεται ετήσιο τέλος ως εξής  
Το τέλος χρήσης της Α΄ ζώνης ορίζεται σε  23,00 € κατά τ.µ το χρόνο 
Το τέλος χρήσης της Β΄ ζώνης ορίζεται σε  17,00 € κατά τ.µ το χρόνο 
Το τέλος χρήσης της Γ΄ ζώνης ορίζεται σε   10,00 € κατά τ.µ το χρόνο 
Το τέλος χρήσης της ∆΄ ζώνης ορίζεται σε     5,00 € κατά τ.µ το χρόνο 
 
9.  ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ 

  
Για τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών ορίζεται τέλος ετήσιο 70,00 € ανά τεµάχιο 

 
10. ΚΟΥΝΙΕΣ-ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ- ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 

 
Για χώρο έκτασης µέχρι 100 τ.µ. ανεξαρτήτως ζώνης σε 40,00 € την ηµέρα.  
Για χώρο πάνω από 100 και µέχρι 200 τ.µ. σε 90,00 € την ηµέρα και πάνω από 200 τ.µ. σε 

120,00 € την ηµέρα. 
 

11. Ηλεκτροκίνητα – µηχανοκίνητα ηλεκτρικά παιχνίδια 
 

Για τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων ή µηχανοκίνητων παιχνιδιών ορίζεται ανά ζώνη ανεξαρτήτου 
χρόνου  χρήσης ως εξής 
5. σε 60,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Α΄ ζώνη.  
6. σε 50,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Β΄ ζώνη 
7. σε 40,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Γ΄ ζώνη 
8. σε 30,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την ∆΄ ζώνη 

 
12. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 
α) Για την τοποθέτηση µηχανηµάτων (µπετονιέρες, σκαπτικά µηχανήµατα & βαρέλες µπετόν 
κ.λ.π.) µπαζών, οικοδοµικών υλικών περιφραγµάτων και σκαλωσιών, καθώς και για σκαµµένο 
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κοινόχρηστο χώρο προ της ανεγειρόµενης οικοδοµής, το τέλος ορίζεται ανεξαρτήτως ζώνης σε 
17,00 € ανά τ.µ το µήνα. 
Το τέλος ορίζεται µηνιαίο, ανεξάρτητα του χρόνου της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, 
καταβάλλεται πριν από τη χρήση του και η διάρκεια λήγει στο τέλος κάθε µήνα.  

 
β) Για τα κοντέινερ συλλογής και απόρριψης οικοδοµικών υλικών σε κοινόχρηστο χώρο (ως 
κοινόχρηστος χώρος στην παρούσα περίπτωση των οικοδοµικών υλικών και κοντέινερ, νοείται 
πεζοδρόµιο & οδόστρωµα), το τέλος ορίζεται σε 40,00 € την εβδοµάδα και καταβάλλεται πριν τη 
χρήση του χώρου. 
 
Σε περίπτωση που υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου η εταιρεία 
µισθώσεως κοντέινερ, οπωσδήποτε θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία του εντολέα της. 

 
13. ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Προτείνονται τέλη για χρήση κοινόχρηστων χώρων διέλευσης διαµορφωµένου πεζοδροµίου από 
οχήµατα (επαγγελµατικά πάρκιγκ αυτοκινήτων, αποθήκες κλπ) 
5. σε 12,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Α΄ ζώνη.  
6. σε 10,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Β΄ ζώνη 
7. σε 10,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την Γ΄ ζώνη 
8. σε 10,00  € κατά τ.µ. το χρόνο για την ∆΄ ζώνη 

  
14.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
Ορίζεται τέλος για χρήση υπεδάφους διαµορφωµένων πεζοδροµίων ή υπεδάφους για 
τοποθέτηση δεξαµενών υγρών καυσίµων από πρατήρια και καταπακτές υπογείων 30,00 € 
ετησίως ανά κ.µ 

 
15. ΘΑΛΑΜΟΙ  ΟΤΕ 
 
Για κάθε θάλαµο ΟΤΕ το τέλος ορίζεται σε 180,00 € το τ.µ. το χρόνο. Ο καλυπτόµενος χώρος δεν 
µπορεί να είναι µικρότερος των 0,75 τ.µ. 
 
16. ∆ηµοτικοί χώροι στάθµευσης 
 
Το τέλος ορίζεται σε 10,00 € τον µήνα για τα αυτοκίνητα, 5,00 € το µήνα για τα δίκυκλα και 50,00 
€ το µήνα για βάρκες, σκάφη αναψυχής, φορτηγά και ογκώδη οχήµατα 
 
17. ∆ηµοτικά κτήµατα – αγροτεµάχια 
 
Για την αυθαίρετη χρήση δηµοτικών εκτάσεων επιβάλλεται τέλος αποζηµίωσης παράνοµης 
χρήσης 1,00 € κατά τ.µ, προκειµένου να καθορισθεί και εκκαθαρισθεί η χρηµατική αξίωση του 
δήµου κατά την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου αποζηµίωσης.   
Ο ορισµός του ανωτέρω τέλους δεν έχει σκοπό να νοµιµοποιήσει την αυθαιρεσία,  
Το δικαίωµα έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής συντρέχει µε το ανωτέρω τέλος 

 
18. ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ-ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  

 
Προτείνονται τέλη για την χρήση κοινόχρηστων χώρων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων σε 
αποθήκες εργοστασίων , σούπερ µάρκετ, µονάδες παραγωγής εµπορευµάτων κλπ και 
χρηµαταποστολές τραπεζών προτείνονται ετησίως ανά θέση ως εξής   
5. σε 250,00 € ανά θέση  για την Α΄ ζώνη.  
6. σε 200,00 € ανά θέση  για την Β΄ ζώνη 
7. σε 150,00 € ανά θέση  για την Γ΄ ζώνη 
8. σε 100,00 € ανά θέση  για την ∆΄ ζώνη 

 
18. ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
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Προτείνονται τέλη για την παραχώρηση χώρου στάθµευσης οχήµατος χρηµαταποστολών 
έµπροσθεν των καταστηµάτων τους ετησίως ανά θέση σε 300,00 €  

 
19. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ, ΑΥΛΗ, ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ 
 
Οι συγκεκριµένες άδειες  χορηγούνται ατελώς, καθώς και οι άδειες πρόσκαιρου αποκλεισµού 

δρόµων λόγω έργων. 
Επίσης χορηγούνται ατελώς οι άδειες για παραχώρηση χώρου στάθµευσης οχήµατος έµπροσθεν 
της κατοικίας σε άτοµο ΑΜΕΑ.  
 
 Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 297/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  21 - 10 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           


