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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (26) του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 6/22.4.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.
Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Επίθετο
Ζαγγίλας
Πλιάκος
Βορδός
Χλιούμης
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Κυριάκου
Μπογδάνος

Όνομα
Δημήτριος
Αστέριος
Χρήστος
Ανδρέας
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομος
Δημήτριος
Ιφιγένεια
Κων/νος

Α/Α
14
15
16
17
18
19
20
21

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1
Δήμητσας

Δημήτριος

2

Γκλάβας

Γεώργιος

3

Ευαγγελινός

Δημήτριος

4

Βαγιωνάς

Αθανάσιος

5

Καπλάνης

Θωμάς

6

Παρθενιώτης

Νικόλαος

Επίθετο
Αβέρης
Δημητριάδης
Σιμώνης
Πύρρος
Σταμούδης
Λαφαζάνης
Μπάτσιος
Γκολόης

Όνομα
Αθανάσιος
Χρήστος
Ιωάννης
Ιωάννης
Ελευθέριος
Βασίλειος
Αστέριος
Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
δεν παραβρέθηκε κανείς.
Αριθμός θέματος:
1ο Καθορισμός -επιβολή τελών χρήσεως κοινοχρήστων
χώρων σε σχέση με στύλους της Δ.Ε.Η. - στύλους του
έκτακτο
Ο.Τ.Ε.- καρτοτηλέφωνα- ταχυδρομικά κουτιά των
ΕΛ.ΤΑ. για την παρούσα χρήση και για την
προηγούμενη πενταετία
Αριθμός Απόφασης : 147
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το
1ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος
και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος
έδωσε τον λόγο στον κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος τόνισε τα παρακάτω: «Όπως καλά
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γνωρίζετε σχετικά με την επιβολή τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων σε σχέση με
στύλους της Δ.Ε.Η. - στύλους του Ο.Τ.Ε.- καρτοτηλέφωνα- ταχυδρομικά κουτιά των
ΕΛ.ΤΑ. κ.λ.π. ισχύουν τα εξής ( το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 αντικαθιστά το άρθρο 13 του
Β.Δ/τος 24/9-20-10-1958 ως εξής:
-Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
1. Επιτρέπεται ή υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων
διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και
το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος
νοείται και το δάπεδον χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των
οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως
και αποτιμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων
προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινή χρήση.
2. Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται ή παραχώρηση της χρήσης,
καθορίζονται με αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. «Ειδικά για τους
κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για χρήση σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια
και παρεμφερή καταστήματα, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με την ίδια απόφασή
του να ορίζει ότι από τα καταστήματα αυτά στους ανωτέρω χώρους, τα είδη θα προσφέρονται
σε τιμές καταστήματος κατώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία ανήκουν». Εις δήμους
πληθυσμού άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) η απόφαση του συμβουλίου δημοσιεύεται άπαξ εις
μίαν ή δύο εφημερίδας της πόλεως ή του νομού. Προκειμένου περί των λοιπών δήμων και των
κοινοτήτων η απόφασις δημοσιεύεται δια τοιχοκολλήσεως εις την είσοδον του δημοτικού ή
κοινοτικού καταστήματος.
Επίσης σύμφωνα με το Β.Δ. 24/9-20-10-1958 άρθρο 82,
-Απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές:
1. Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά: α) το
ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, β) οι ιεροί ναοί και γ) εκείνοι οι
οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, εφόσον
οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από δημοτικούς και
κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.
2. Από τα ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλουν οι δήμοι και οι κοινότητες, δεν απαλλάσσονται
αυτοί που αναγράφονται στις περ. β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου καθώς και το
ελληνικό δημόσιο από το τέλος ύδρευσης.
3. Από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού απαλλάσσονται αγωνιστικοί χώροι
που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία ή φίλαθλες οργανώσεις και άλλοι αγωνιστικοί χώροι,
εφόσον η είσοδος στους τελευταίους είναι ελεύθερη και δεν εισπράττεται δικαίωμα εισόδου.
4. Ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη,
δικαιώματα και εισφορές καταργούνται» (αντικ. του άρθρου 82 από το άρθρο 60 του Ν.
1416/84, ΦΕΚ Α’ 18)
Εκ του συνδυασμού των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι από τους δημοτικούς και
κοινοτικούς φόρους τα τέλη και τις πάσης φύσεως εισφορές απαλλάσσονται το Ελληνικό
Δημόσιο και οι Δήμοι και επομένως σε αυτούς δεν επιβάλλεται το τέλος κοινοχρήστων
χώρων του άρθρου 3 του νόμου 1080 του 1980.
Ωστόσο, η ΔΕΗ, ο Ο.Τ.Ε. και τα ΕΛ.ΤΑ. αποτελούν πλέον νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου (Α.Ε.) που λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν
περιλαμβάνονται στα πρόσωπα εκείνα που κατά το άρθρο 82 του Β.Δ. 24/9-20-10/1958
απαλλάσσονται από τα δημοτικά και κοινοτικά τέλη. Ακολούθως δύναται να επιβληθεί και επί
αυτών το τέλος κοινόχρηστων χώρων όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του νόμου 1080 του
1980, πράγμα το οποίο και εισηγούμαι. (Βλ. και με αριθ. 268/2002 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους)
Έχει συνέλθει η οικονομική επιτροπή, και με την υπ' αριθ. 39/2013 απόφασή της
ομόφωνα κατέληξε να εφαρμόσει τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και
2
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της εγκυκλίου της ΚΕΔΕ, που λέει ότι μπορούμε πλέον να επιβάλουμε τέλος για τη χρήση των
κοινόχρηστων χώρων, εφόσον έγιναν ανώνυμες εταιρίες στη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
Κρίναμε λοιπόν να πάνε 30,00 € ανά στύλο ετησίως για τη ΔΕΗ και για τον ΟΤΕ και
60,00 € για τα ταχυδρομικά κουτιά των ΕΛΤΑ εφόσον βέβαια είναι σε κοινόχρηστους χώρους.
Υπάρχει ένα πρόβλημα με την προηγούμενη πενταετία γιατί εκεί δεν προϋπήρξαν
αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που να ορίσουν το τέλος χρήσεως και γι’ αυτό
ακριβώς, το βάλαμε ότι θα είναι ως αποζημίωση χρήσης των αντίστοιχων κοινόχρηστων
χώρων. Λέμε για την προηγούμενη πενταετία ορίζει ως αποζημίωση χρήσης των αντίστοιχων
κοινόχρηστων χώρων από τη ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΛΤΑ αντίστοιχα τα ίδια ποσά.
Και τέλος για κάθε έτος θα πρέπει να εκδοθεί σε βάρος των υποχρέων από τις αρμόδιες
Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ξεχωριστός βεβαιωτικός κατάλογος”.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1)

Καθορίζει τους συντελεστές τελών και δικαιωμάτων χρήσης κοινόχρηστων χώρων

για την παρούσα χρήση του 2013 ως εξής:
α) Για στύλους της Δ.Ε.Η. 30,00 € ανά στύλο ετησίως και 100,00 € ανά μετασχηματιστή
β) Για στύλους του Ο.Τ.Ε. 30,00 € ανά στύλο ετησίως και για τα καρτοτηλέφωνα 150,00€
ετησίως
γ) Για ταχυδρομικά κουτιά των ΕΛΤΑ 60,00 € ετησίως.
2) Για την προηγούμενη πενταετία ορίζει ως αποζημίωση χρήσης των αντίστοιχων
κοινόχρηστων χώρων από την Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και ΕΛ.ΤΑ αντίστοιχα, τα εξής ποσά:
α) Για στύλους της Δ.Ε.Η. 30,00 € ανά στύλο ετησίως και 100,00 € ανά μετασχηματιστή
β) Για στύλους του Ο.Τ.Ε. 30,00 € ανά στύλο ετησίως και για τα καρτοτηλέφωνα 150,00€
ετησίως
γ) Για ταχυδρομικά κουτιά των ΕΛ.ΤΑ. 60,00 € ετησίως.
Τέλος για κάθε έτος θα πρέπει να εκδοθεί σε βάρος των υπόχρεων από τις
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, ξεχωριστός βεβαιωτικός κατάλογος.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 147/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29 -4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ

