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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 39ης/29-11-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 162/2021
ΘΕΜΑ:

Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022
του Δήμου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3783/2511-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος για το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα
μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 24/9-20/10/1958 Β.Δ. (ΦΕΚ
171/τ.Α’) όπως τροποποιημένες και συμπληρωμένες ισχύουν και ε) του άρθρο 16 του
Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137/22-7-2004/τ.Α’), επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης
κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων
χώρων), τα τμήματα των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επιβολής τέλους για λογαριασμό του
Δήμου, σε βάρος αυτών που χρησιμοποιούν διαρκώς ή πρόσκαιρα τους κοινόχρηστους
χώρους.
Η επιβολή του τέλους καθορίζεται από το Δημοτικό συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής, σε ετήσιο κατά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το
χρόνο χρήσης. Ειδικά στις περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή δρόμου, για την
εκτέλεση οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικών εργασιών, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά
τετραγωνικό μέτρο. Επίσης σε κάθε άλλη περίπτωση το τέλος, ορίζεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την αριθμ 129/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα
τμήματα των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων
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χώρων που επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης και με την 63/2019 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα τέλη που έχουν ως εξής:
α) Ετήσιο ενιαίο τέλος χρήσης, πέντε ευρώ (5,00 €) ανά τετραγωνικό μέτρο
χρήσης των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων
χώρων και
β) Μηνιαίο τέλος χρήσης τριάντα πέντε λεπτά (0,35 €), ανά τετραγωνικό μέτρο
χρήσης, για την κατάληψη πεζοδρομίου ή δρόμου από αυτούς που εκτελούν
οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές εργασίες.
γ) Πρόστιμο δέκα τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€14,70) στους
καταστηματάρχες που δεν επιμελούνται την καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου
που τους παραχωρείται για χρήση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55040/21-07-2021
και ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022
προτείνεται τα ανωτέρω τέλη να παραμείνουν τα ίδια για το οικονομικό έτος 2022.
Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
από διαλογική συζήτηση των μελών της

και μετά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022 του
Δήμου Βελβεντού, στα ίδια επίπεδα όπως και στο έτος 2021 και συγκεκριμένα:
α) Ετήσιο ενιαίο τέλος χρήσης, πέντε ευρώ (5,00 €) ανά τετραγωνικό μέτρο
χρήσης των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων
χώρων και
β) Μηνιαίο τέλος χρήσης τριάντα πέντε λεπτά (0,35 €), ανά τετραγωνικό μέτρο
χρήσης, για την κατάληψη πεζοδρομίου ή δρόμου από αυτούς που εκτελούν
οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές εργασίες.
γ) Πρόστιμο δέκα τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€14,70) στους
καταστηματάρχες που δεν επιμελούνται την καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου
που τους παραχωρείται για χρήση.
.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 29 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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