
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 4/2013

Στov Πoλύγυρo σήµερα πρώτη 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

την υπ’ αριθ. 3385/21-2-2013 πρόσκληση

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος

αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Ο.Ε 

 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  Πολύγυρος  01-03-201

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /412

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

3 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 (1η) Μαρτίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Π

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. Πλιάκος Αστέριος
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Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

πή Πoλυγύρoυ ύστερα από 

µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3.Μαρία 

µέλη Ο.Ε, 6. Σιµώνης Ιωάννης, 

Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος 
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Αριθµός θέµατος: 10ο  Καθορισµός – επιβολή τελών χρήσεως κοινόχρηστων 

χώρων σε σχέση µε στύλους της ∆.Ε.Η. – στύλους Ο.Τ.Ε. 

– καρτοτηλέφωνα – ταχυδροµικά κουτιά των ΕΛ.ΤΑ. για 

την παρούσα χρήση και για την προηγούµενη πενταετία                             

Αριθµός Απόφασης: 39 

      

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος τόνισε τα παρακάτω: 

«Όπως καλά γνωρίζετε σε σχέση µε τέλη κοινόχρηστων ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ. κ.λ.π. 

ισχύουν τα εξής (Ν. 1080/80) το τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων µε το άρθρο 3 του νόµου 1080 του 1980 αντικαθιστά το άρθρο 13 του 

β.δ. 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 διΛ 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 απόφαση του να ορίζει ότι από τα καταστήµατα αυτό στους ανωτέρω χώρους 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. 
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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.∆. 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 

∆ηµόσιο και οι ∆ήµοι και εποµένως σε αυτούς δεν επιβάλλεται το τέλος κοινοχρήστων 

χώρων του άρθρου 3 του νόµου 1080 του 1980. Ωστόσο, η ∆ΕΗ, 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 
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το άρθρο 82 του Β.∆. 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) 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του ∆ηµάρχου και µετά 

το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1) Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό των συντελεστών τελών 

και δικαιωµάτων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την παρούσα χρήση του 2013 ως 

εξής: 

α) Για στύλους της ∆.Ε.Η. 30,00€ ανά στύλο ετησίως και 100 € ανά µετασχηµατιστή 

β) Για στύλους του Ο.Τ.Ε. 30,00€ ανά στύλο ετησίως και για τα καρτοτηλέφωνα 150€ 

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 ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και ΕΛ.ΤΑ αντίστοιχα, τα εξής ποσά: 

α) Για στύλους της ∆.Ε.Η. 30,00€ ανά στύλο ετησίως και 100 € ανά µετασχηµατιστή 

β) Για στύλους του Ο.Τ.Ε. 30,00€ ανά στύλο ετησίως και για τα καρτοτηλέφωνα 150€ 

ετησίως 

γ) Για ταχυδροµικά κουτιά των ΕΛΤΑ 60,00 € ετησίως. 
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Τέλος για κάθε έτος θα πρέπει να εκδοθεί σε βάρος των υπόχρεων από τις αρµόδιες 

οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου, ξεχωριστός βεβαιωτικός κατάλογος 

 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  39/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  1η Μαρτίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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