
 
 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑΑΔΑ: 6ΞΤΓΩ62-42Ξ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ                                                                                             
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                                                                                              
ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ:  222 / 2022 
 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 24ες (ηαθηηθής)  ζσλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού 
σκβοσιίοσ, έηοσς 2022 

 

ΘΔΜΑ: Καζορηζκός ηειώλ ποσ επηβάιιοληαη γηα ηε τρήζε ηφλ θοηλοτρήζηφλ  
τώρφλ γηα ηο έηος 2023 

 
ηνπο Αγίνπο Αλαξγύξνπο, ζήκεξα  ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα: 

18:00, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ζπλήιζε 
ζεηαθηηθή ζπλεδξίαζε (κεηθηή, δει.δηα δώζεο θαη ηαπηόρξνλα κε ηειεδηάζθεςε) ζην 
Γεκνηηθό θαηάζηεκα θαη  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα 
από ηελ κε αξηζκό πξση. 26153 / 2-12-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θ. Αλαζηάζηνπ Αζαλαζόπνπινπ,   ζύκθσλα κε ηνλ  Ν. 4954/22 
άξζξν 78 (ΦΔΚ 136/Α/9-7-22), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα  
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 65 & 67 ηνπ Ν. 
3852/2010     

 
Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Γεσξγίνπ-ηαύξνπ Σζίξκπα, θαη παξόληνο ηνπ ππαιιήινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Αλδξέα Πεηνύζε, δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. πσο ππήξρε 
λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ, παξαβξέζεθαλ ζηε 
ζπλεδξίαζε ηα  είθνζη πέληε (25) κέιε θαη απόληα ηα δέθα έμη (16) κέιε,  νλνκαζηηθά νη : 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 
1) ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 

(Πρόεδρος Γ..) 
1.  ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ 

2) ΝΣΑΟΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 2. ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ 

3) ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3. ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ 

4) ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ 4. ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

5) ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ 5. ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ 

6) ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 6. ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

7) ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 7.ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 

8) ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ 8.ΓΖΜΟΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

9) ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ 9. ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ 

10) ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 10.ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 
11) ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

11.ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ 

12) ΚΟΤΣΔΛΗΔΡΖ ΗΩΑΝΝΖ 12. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ 

13) ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 13. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ 

14) ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 14. ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ 

15) ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ 15. ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

16) ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 16. ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

17) ΒΑΡΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ  

18) ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ  

19) ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ  

20) ΝΙΚΗΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ  



21) ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ  

22) ΠΟΣΖ ΕΖΖ  

23) ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

24) ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ 

25) ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνύ θ.  Κσλ/λνο Γξόζνο,  θαη ε 
Αληηπξόεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγύξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 
Σα εθηόο εκεξ.δηάηαμεο ζέκαηα, ζπδεηήζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο. 
Μεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ δύν (2) ζεκάησλ εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ: 
νη Γ.. ηεο παξάηαμεο “ Πόλη Αλληλεγγύηρ και Δημιοςπγίαρ “  ε  θ  Παπαλαγησηάθε Μαξία , ε θ. 

Καξθαιέηζε Γεληέθνπ Παλαγηώηα,  ν θ. Κνπηειηέξεο Ησάλλεο, 
νη Γ.. ηεο παξάηαμεο “ Αλληλεγγύη η Δύναμή μαρ” ν θ. Παηζνύξαο Νηθόιανο , ν θ  Καιαξάο 
Παλαγηώηεο ,  ν θ Γεκεηξόπνπινο Αλδξέαο θαη 

νη Γ.. ηεο παξάηαμεο ““Λαφκή Σςζπείπυζη” ν θ. θνιαξίθνο Θεόδσξνο, ν θ. Βαξιάο Γηώξγνο, ν θ. 
Καξαβίδαο Μηηραήι , ε θ.Εάραξε Βαζηιηθή , θαη 

ν  Γ. ηεο παξάηαμεο  “Νοηάδοκαη ” θ Νηθεηόπνπινο ηαύξνο θαη 
ε Γ. ηεο παξάηαμεο “Αλσπόηαθηε Πόιε” θ. Νίθα  Γεσξγία 

 

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 24εο  (ηαθηηθήο) ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ έηνπο 2022 θαη εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ηνπ 
1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά: 

Καζορηζκός ηειώλ ποσ επηβάιιοληαη γηα ηε τρήζε ηφλ θοηλοτρήζηφλ τώρφλ  

γηα ηο έηος 2023. 

 

 Ο θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ηε κε αξ. 430/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ, ε νπνία αλαγξάθεη ηα εμήο (ζρεηηθή θαη ε αλάινγε εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 
ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, κε αξ.πξση.  
24538/ 15-11-2022):  

 

Σν ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαζνξίζζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Β.Γ. 
24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε 
από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 Ν. 1416/84, ηνπ άξζξνπ 26 Ν.1828/89, ηνπ άξζξνπ 16 
Ν.3254/04,    ηνπ Ν. 4257/2014, ηνπ άξζξνπ 30 παξ.1 ηνπ Ν.4442/2016 & ηνπ Ν. 4483/2017.   
  Σν ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ επηβάιιεηαη ζε όζνπο ρξεζηκνπνηνύλ ζπλερώο 
ή πξόζθαηξα θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 
  
 ύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.4623/19: 
"Ο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010 νξηζκόο θόξσλ, ηειώλ, 
δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο θαη ηηο ηπρόλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη θαη θαηαηίζεληαη από ηνπο 
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ''. 
 
 Γηα ηεv εvεκέξσζε ηoπ ζώκαηoο, πξoθεηκέvoπ vα ιάβεη ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ ηειώλ θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, γηα ην έηνο 2023, ζαο 
γvσξίδoπκε, όηη ην Γεκνηηθό πκβoύιην ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ θαζόξηζε 
κε ηελ 271/2021 απόθαζή ηνπ (ΑΓΑ:ΡΠΞΑΩ62-ΚΝ7) ηα ηέιε γηα ην 2022 πνπ επηβάιινληαη 
γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ σο εμήο: 
 
1.Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, από θαηαζηεκαηάξρεο, ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 
Αγ. Αλαξγύξσλ, αλάινγα ηε πεξηνρή, επηβάιιεηαη ηέινο : 
 



 Γηα ηε ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηηο πιαηείεο: 
α) ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Αγ. Αλαξγύξσλ ζε 25,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο, 
β) ηεο πιαηείαο Αλάθαζαο ζε  20,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο, 
γ) ηεο πιαηείαο Μπθovηάηηθσv ζε 20,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο, 
δ) ινηπέο πιαηείεο Αγ.Αλαξγύξσλ ζε 20,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο 
 
Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηηο ινηπέο νδνύο αλάινγα ηε δώλε σο εμήο: 
Α. ΕΩΝΖ 
Γηα ηνπο δξόκνπο: Αγ. Αλαξγύξσλ, Γεκνθξαηίαο από εθθιεζία έσο Μπίκπηδα, Ζξώσλ 
Πνιπηερλείνπ, Κύπξνπ, νθνθιή Βεληδέινπ από Κπδσληώλ έσο Ζπείξνπ, Παπάγνπ από Αγ. 
Αλαξγύξσλ έσο Ζπείξνπ,  ην ηέινο νξίδεηαη  ζε  25,00 εςπώ αλά  κ2 εηεζίσο. 
Β. ΕΩΝΖ 
Γηα ηνπο δξόκνπο: ππόινηπν Γεκνθξαηίαο, ππόινηπν oθ. Βεvηδέιoπ, Αγ. Παξαζθεπήο,   
Αξηζηείδνπ, Απιώvoο, Β. Παύινπ, Γ. Γεκεηξίνπ, Γξαγαηζαλίνπ, Δπηαλήζνπ, Καθαληάξε, 
Κεθαιιελίαο, Κιεηζoύξαο, Κνινθνηξώλε, Κoξπηζάο, Κξπζηάιιε, Κσλ/πόιεσο έσο 
ηνπξλάξα, Λεπθσζίαο, Μπηδαvίoπ, Μπηηιήλεο, Ν. Πιαζηήξα,  Ούινθ Πάικε, Π. Σζαιδάξε,  
Πιάησλνο,  ηoπξvάξα, Σξηπόιεσο,  Σζηκηζθή, Φσθά,  ην ηέινο νξίδεηαη  ζε 20,00 εςπώ αλά 
κ2 εηεζίσο. 
Γ. ΕΩΝΖ 
Γηα ηνπο δξόκνπο: 25εο Μαξηίνπ, Αγ. Γεκεηξίνπ, Αγ. Παληειεήκνλνο, Γ. Παπαλδξένπ, 
Γσδεθαλήζνπ, Δι. Βεληδέινπ, Ζπείξνπ, Κ. Αγσληζηώλ, Καδαληδάθε, Κνπληνπξηώηε, 
Κξπνλεξίνπ, Κσλ/ιεσο από ηνπξλάξα έσο Κ. Παιακά, Λ. Καηζώλε, Μ. Αιεμάλδξνπ, 
Ναππάθηoπ,  Πιαπoύηα, ην ηέινο νξίδεηαη  ζε  18,00 εςπώ ην  κ2 εηεζίσο. 
Γ. ΕΩΝΖ 
Γηα ηνπο ππόινηπνπο δξόκνπο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ ην ηέινο νξίδεηαη 
ζε 15,00 εςπώ  αλά κ2 εηεζίσο.   
 
2.Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κακαηεξνύ από 
θαηαζηεκαηάξρεο, αλάινγα ηελ πεξηνρή, επηβάιιεηαη ηέινο: 
 
 α) Γηα ην θέληξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κακαηεξνύ πνπ πεξηθιείεηαη από Λ. Φπιήο 
αξ. 129 θαη Κακαηεξνύ αξ. 2-4 έσο Λ. Φπιήο 223 θαη από ηελ Κακαηεξνύ αξ. 2-4 έσο θαη αξ. 
146, ην ηέινο νξίδεηαη  ζε 25,00 εςπώ ην κ2 εηεζίσο. 
 β) Γηα ηνπο ππόινηπνπο δξόκνπο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κακαηεξνύ ην ηέινο νξίδεηαη 
ζε 20,00 εςπώ αλά κ2 εηεζίσο. 
 
3.Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζην Γήκν 
θαζνξίζηεθε σο εμήο: 
Σν ηέινο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηα πεξίπηεξα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 40,00€ 
αλά κ2 εηεζίσο. 

 Ο ρώξνο πνπ ζα παξαρσξείηαη ζηα πεξίπηεξα γηα ηελ θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ  

(ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ, ςπγείσλ πώιεζεο παγσηώλ θαη αλαςπθηηθώλ, θαζώο θαη γηα 
ζηαλη πώιεζεο εληύπσλ θιπ.) νξίδεηαη ζπλνιηθά ζηα 25,00 κ2 ην κέγηζην, κε ηελ 
πξνϋπόζεζε λα αθήλνπλ ππνρξεσηηθά ειεύζεξν πιάηνο πεδνδξνκίνπ 1,00 κ. γηα ηελ 
απξόζθνπηε δηέιεπζε πεδώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ). 

 Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο γηα θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζα ππνβάιινληαη  ζην 
Σκήκα Δζόδσλ, πξηλ από ηελ ρξήζε (κέζα ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ 
έηνπο - π.ρ. γηα ηελ άδεηα ηνπ έηνπο 2022 νη αηηήζεηο ζα θαηαηεζνύλ κέρξη 31-12-2021). 

 Σν ηέινο  θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από θαηαζηήκαηα θαη  πεξίπηεξα, 
θαηαβάιιεηαη ζην ηακείν ηνπ δήκνπ εθάπαμ ή  εληόο ηνπ έηνπο ζε ηέζζεξηο (4) ηζόπνζεο 



ηξηκεληαίεο δόζεηο, εθόζνλ θαηαβιεζεί από ηνλ ππόρξεν, πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο 
ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηεο νθεηιήο. Οη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ησλ δόζεσλ ζα είλαη 
ηελ 31/03,30/06, 30/09 θαη 31/12 θάζε έηνπο.  

 Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ππό ηελ αίξεζε εμόθιεζεο όισλ ησλ δόζεσλ εληόο ησλ 
ηαζζόκελσλ πξνζεζκηώλ, αλαγξαθνκέλεο επί απηήο ηνπ αξηζκνύ ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο 
πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζό πνπ θαηαβιήζεθε πξν ηεο ρνξήγεζήο ηεο, ηνπ αξηζκνύ ησλ 
δόζεσλ πνπ απνκέλνπλ πξνο εμόθιεζε θαη ησλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπο. Ζ 
εθπξόζεζκε θαηαβνιή ή κε θαηαβνιή έζησ θαη κίαο εθ ησλ δόζεσλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα 
θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαηύπσζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ εθ κέξνπο ηνπ ππόρξενπ. Σπρόλ ήδε θαηαβιεζείζεο δόζεηο δελ 
επηζηξέθνληαη. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ σο αλσηέξσ, ε άδεηα 
ζεσξείηαη από ην δήκν, αλαγξαθνκέλσλ επί απηήο ησλ αξηζκώλ ησλ ζρεηηθώλ γξακκαηίσλ 
είζπξαμεο. (άξζξν 13 παξ.3γ ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3254/04, 
ΦΔΚ 137/04 ηεύρνο Α' θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 
ηεύρνο Α’)  

 

4.Γηα ηελ ρξήζε νδώλ, πεδνδξνκίσλ θαη άιισλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ είηε γηα ηε κεηαθνξά, 
είηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα νέερ οικοδομέρζε όιν ην Γήκν Αγίσλ 
Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ ην ηέινο νξίδεηαη ζε 20,00 εςπώ αλά κ2. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 
ηέινπο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε κεγαιύηεξε πξόζνςε ηνπ νηθνπέδνπ. Σν ηέινο απηό 
πιεξώλεηαη ζην ηακείν ηνπ δήκνπ εθάπαμ θαη γηα κηα θνξά, έσο όηνπ νινθιεξσζνύλ νη 
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.  
 
Γηα ηελ ρξήζε νδώλ, πεδνδξνκίσλ θαη άιισλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ είηε γηα ηε κεηαθνξά, είηε 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα ςπάπσοςζερ οικοδομέρ ζε όιν ην Γήκν, ην 
ηέινο νξίδεηαη ζε 15,00 εςπώ αλά κ2 κεληαίσο. 
  
Γηα θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ, νδνζηξώκαηνο ή άιινπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από κονηέινεπ 
ζςλλογήρ και απόππιτηρ οικοδομικών ςλικών ην ηέινο νξίδεηαη ζε 20,00 εςπώ κεληαίσο. 
  
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ πεδώλ βάζεη ηνπ Ν. 1080/80, 
θαζώο επίζεο ε ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο θαη ε ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
 
5.  Γηα Λνπλα-Παξθ θαη παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ρώξνπο, ησλ νπνίσλ 
επηηξέπεηαη ε ρξήζε, νξίδεηαη ηέινο 20,00 επξώ αλά κ2 κεληαίσο. 

6.Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 4483/2017, γηα ηελ απνθαηάζηαζε θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ από απζαίξεηε θαηάιεςε θαη εθόζνλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί παξόηη ηνπ έρεη 
δνζεί εγγξάθσο ζρεηηθή εληνιή, ηα ελ ιόγσ αληηθείκελα απνκαθξύλνληαη άκεζα από 
ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θαη δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί ειδικό 
ππόζηιμο γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο απηώλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε 
απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  
Δθόζνλ ππάξμνπλ ηέηνηεο πεξηπηώζεηο πξνηείλνπκε, ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίδεη 
θαηά πεξίπησζε γηα ην ύςνο ηνπ εηδηθνύ απηνύ πξνζηίκνπ, ην νπνίν ζα πξνθύπηεη 
ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλαθεξόκελα έμνδα ζηελ εθάζηνηε έθζεζε ηνπ αξκόδηνπ ζπλεξγείνπ, 
ην νπνίν ζα έρεη πξνβεί ζηελ απνκάθξπλζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ ζρεηηθώλ 
αληηθεηκέλσλ.   
 
 Λαμβάνονηαρ ςπότη όλα ηα παπαπάνυ  και δεδομένος όηι δεν ςποβλήθηκαν 
εναλλακηικέρ πποηάζειρ ππορ ηην ςπηπεζία μαρ, πποηείνοςμε ππορ ηα μέλη ηηρ 
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Οικονομικήρ Επιηποπήρ, ηη λήτη απόθαζηρ για ηον καθοπιζμό ηυν ηελών πος 
επιβάλλονηαι για ηην σπήζη ηυν κοινοσπήζηυν σώπυν για ηο έηορ 2023, υρ εξήρ:  
 
1.  Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηη Δημοηική Κοινόηηηα Αγ. Αναπγύπυν, 
αλάινγα ηε πεξηνρή, νξίδεηαη ηέινο : 
 
 Γηα ηε ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από θαηαζηήκαηα ζηηο πιαηείεο : 
α) ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Αγ. Αλαξγύξσλ ζε 25,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο, 
β) ηεο πιαηείαο Αλάθαζαο ζε  20,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο, 
γ) ηεο πιαηείαο Μπθovηάηηθσv ζε 20,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο, 
δ) ινηπέο πιαηείεο Αγ.Αλαξγύξσλ ζε 20,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο 
 
Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηηο ινηπέο νδνύο αλάινγα ηε δώλε σο εμήο: 
Α. ΕΩΝΖ 
Γηα ηνπο δξόκνπο: Αγ. Αλαξγύξσλ, Γεκνθξαηίαο από εθθιεζία έσο Μπίκπηδα, Ζξώσλ 
Πνιπηερλείνπ, Κύπξνπ, νθνθιή Βεληδέινπ από Κπδσληώλ έσο Ζπείξνπ, Παπάγνπ από Αγ. 
Αλαξγύξσλ έσο Ζπείξνπ,  ην ηέινο νξίδεηαη  ζε  25,00 εςπώ αλά  κ2 εηεζίσο. 
Β. ΕΩΝΖ 
Γηα ηνπο δξόκνπο: ππόινηπν Γεκνθξαηίαο, ππόινηπν oθ. Βεvηδέιoπ, Αγ. Παξαζθεπήο,   
Αξηζηείδνπ, Απιώvoο, Β. Παύινπ, Γ. Γεκεηξίνπ, Γξαγαηζαλίνπ, Δπηαλήζνπ, Καθαληάξε, 
Κεθαιιελίαο, Κιεηζoύξαο, Κνινθνηξώλε, Κoξπηζάο, Κξπζηάιιε, Κσλ/πόιεσο έσο 
ηνπξλάξα, Λεπθσζίαο, Μπηδαvίoπ, Μπηηιήλεο, Ν. Πιαζηήξα,  Ούινθ Πάικε, Π. Σζαιδάξε,  
Πιάησλνο,  ηoπξvάξα, Σξηπόιεσο,  Σζηκηζθή, Φσθά,  ην ηέινο νξίδεηαη  ζε 20,00 εςπώ αλά 
κ2 εηεζίσο. 
Γ. ΕΩΝΖ 
Γηα ηνπο δξόκνπο: 25εο Μαξηίνπ, Αγ. Γεκεηξίνπ, Αγ. Παληειεήκνλνο, Γ. Παπαλδξένπ, 
Γσδεθαλήζνπ, Δι. Βεληδέινπ, Ζπείξνπ, Κ. Αγσληζηώλ, Καδαληδάθε, Κνπληνπξηώηε, 
Κξπνλεξίνπ, Κσλ/ιεσο από ηνπξλάξα έσο Κ. Παιακά, Λ. Καηζώλε, Μ. Αιεμάλδξνπ, 
Ναππάθηoπ,  Πιαπoύηα, ην ηέινο νξίδεηαη  ζε  18,00 εςπώ ην  κ2 εηεζίσο. 
Γ. ΕΩΝΖ 
Γηα ηνπο ππόινηπνπο δξόκνπο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ ην ηέινο νξίδεηαη 
ζε 15,00 εςπώ  αλά κ2 εηεζίσο.   
 
2. Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από θαηαζηήκαηα ζηη Δημοηική Κοινόηηηα 
Καμαηεπού, αλάινγα ηελ πεξηνρή, επηβάιιεηαη ηέινο : 
 
 α) Γηα ην θέληξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κακαηεξνύ, ήηνη : Γηακνξθσκέλνο ρώξνο 
πιαηείαο Γεκνθξαηίαο, νδόο Θεζζαινλίθεο από Γξεγνξίνπ Λακπξάθε έσο 28εο Οθησβξίνπ,  
νδόο Κνληηνπνύινπ ή Νέζηνπ από Πελεηνύ έσο Βαζ. Γεσξγίνπ θαη νδόο Πελεηνύ από 
Αηησιίαο έσο Θεζζαινλίθεο ην ηέινο νξίδεηαη  ζε 25,00 εςπώ ην κ2 εηεζίσο. 
 β) Γηα ηνπο ππόινηπνπο δξόκνπο θαη πιαηείεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κακαηεξνύ ην 
ηέινο νξίδεηαη ζε 20,00 εςπώ αλά κ2 εηεζίσο. 
 
3.Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από πεπίπηεπα πνπ βξίζθνληαη ζην Γήκν 
θαζνξίζηεθε σο εμήο: 
Σν ηέινο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηα πεξίπηεξα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 40,00€ 
αλά κ2 εηεζίσο. 

 Ο ρώξνο πνπ ζα παξαρσξείηαη ζηα πεξίπηεξα γηα ηελ θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ (ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ, ςπγείσλ πώιεζεο παγσηώλ θαη αλαςπθηηθώλ, θαζώο 
θαη γηα ζηαλη πώιεζεο εληύπσλ θιπ.) νξίδεηαη ζπλνιηθά ζηα 25,00 κ2 ην κέγηζην, κε ηελ 
πξνϋπόζεζε λα αθήλνπλ ππνρξεσηηθά ειεύζεξν πιάηνο πεδνδξνκίνπ 1,00 κ. γηα ηελ 
απξόζθνπηε δηέιεπζε πεδώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ). 



 Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο γηα θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζα ππνβάιινληαη  ζην 
Σκήκα Δζόδσλ, πξηλ από ηελ ρξήζε (κέζα ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ 
έηνπο - π.ρ. γηα ηελ άδεηα ηνπ έηνπο 2023 νη αηηήζεηο ζα θαηαηεζνύλ κέρξη 31-12-2022. 

 Σν ηέινο  θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από θαηαζηήκαηα θαη  πεξίπηεξα, 
θαηαβάιιεηαη ζην ηακείν ηνπ δήκνπ εθάπαμ ή εληόο ηνπ έηνπο ζε ηέζζεξηο (4) ηζόπνζεο 
ηξηκεληαίεο δόζεηο, εθόζνλ θαηαβιεζεί από ηνλ ππόρξεν, πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο 
ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηεο νθεηιήο. Οη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ησλ δόζεσλ ζα είλαη 
ηελ 31/03, 30/06, 30/09 θαη 31/12 θάζε έηνπο.  

 Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ππό ηελ αίξεζε εμόθιεζεο όισλ ησλ δόζεσλ εληόο ησλ 
ηαζζόκελσλ πξνζεζκηώλ, αλαγξαθνκέλεο επί απηήο ηνπ αξηζκνύ ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο 
πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζό πνπ θαηαβιήζεθε πξν ηεο ρνξήγεζήο ηεο, ηνπ αξηζκνύ ησλ 
δόζεσλ πνπ απνκέλνπλ πξνο εμόθιεζε θαη ησλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπο. Ζ 
εθπξόζεζκε θαηαβνιή ή κε θαηαβνιή έζησ θαη κίαο εθ ησλ δόζεσλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα 
θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαηύπσζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ εθ κέξνπο ηνπ ππόρξενπ. Σπρόλ ήδε θαηαβιεζείζεο δόζεηο δελ 
επηζηξέθνληαη. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ σο αλσηέξσ, ε άδεηα 
ζεσξείηαη από ην δήκν, αλαγξαθνκέλσλ επί απηήο ησλ αξηζκώλ ησλ ζρεηηθώλ γξακκαηίσλ 
είζπξαμεο. (άξζξν 13 παξ.3γ ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3254/04, 
ΦΔΚ 137/04 ηεύρνο Α' θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 
ηεύρνο Α’)  

4.Γηα ηελ ρξήζε νδώλ, πεδνδξνκίσλ θαη άιισλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ είηε γηα ηε κεηαθνξά, 
είηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα νέερ οικοδομέρζε όιν ην Γήκν Αγίσλ 
Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ ην ηέινο νξίδεηαη ζε 20,00 εςπώ αλά κ2. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 
ηέινπο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε κεγαιύηεξε πξόζνςε ηνπ νηθνπέδνπ. Σν ηέινο απηό 
πιεξώλεηαη ζην ηακείν ηνπ δήκνπ εθάπαμ θαη γηα κηα θνξά, έσο όηνπ νινθιεξσζνύλ νη 
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.  
 
Γηα ηελ ρξήζε νδώλ, πεδνδξνκίσλ θαη άιισλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ είηε γηα ηε κεηαθνξά, είηε 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα ςπάπσοςζερ οικοδομέρ ζε όιν ην Γήκν, ην 
ηέινο νξίδεηαη ζε 15,00 εςπώ αλά κ2 κεληαίσο. 
  
Γηα θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ, νδνζηξώκαηνο ή άιινπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από κονηέινεπ 
ζςλλογήρ και απόππιτηρ οικοδομικών ςλικών ην ηέινο νξίδεηαη ζε 20,00 εςπώ κεληαίσο. 
  
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ πεδώλ βάζεη ηνπ Ν. 1080/80, 
θαζώο επίζεο ε ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο θαη ε ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
 
5.  Γηα Λνπλα-Παξθ θαη παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ρώξνπο, ησλ νπνίσλ 
επηηξέπεηαη ε ρξήζε, νξίδεηαη ηέινο 20,00 επξώ αλά κ2 κεληαίσο. 

6.Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 4483/2017, γηα ηελ απνθαηάζηαζε θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ από απζαίξεηε θαηάιεςε θαη εθόζνλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί παξόηη ηνπ έρεη 
δνζεί εγγξάθσο ζρεηηθή εληνιή, ηα ελ ιόγσ αληηθείκελα απνκαθξύλνληαη άκεζα από 
ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θαη δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί ειδικό 
ππόζηιμο γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο απηώλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε 
απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 
 

Δθόζνλ ππάξμνπλ ηέηνηεο πεξηπηώζεηο πξνηείλνπκε, ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα 
απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε γηα ην ύςνο ηνπ εηδηθνύ απηνύ πξνζηίκνπ, ην νπνίν ζα 
πξνθύπηεη ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλαθεξόκελα έμνδα ζηελ εθάζηνηε έθζεζε ηνπ αξκόδηνπ 
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ζπλεξγείνπ, ην νπνίν ζα έρεη πξνβεί ζηελ απνκάθξπλζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ 
ζρεηηθώλ αληηθεηκέλσλ.     
  

 

ηε ζσλέτεηα ο θ. Πρόεδρος, πρόηεηλε ζηο ώκα λα αποθαζίζεη ζτεηηθά. 
 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηνπ θαη έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ζρεηηθή 
Απόθαζε ( 430 / 29-11-2022 ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (αξ.πξση. 24538/ 15-11-2022),θαζώο θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/18 

 
 
     Αποθάζηζε οκόθφλα 

 
Δγθξίλεη ζρεηηθά κε ηνλ Καζορηζκό ηειώλ ποσ επηβάιιοληαη γηα ηε τρήζε ηφλ 
θοηλοτρήζηφλ τώρφλ ζηο Γήκο κας, γηα ηο έηος 2023, ηα εμήο : 
 
1.  Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηε Γεκοηηθή Κοηλόηεηα Αγ. Αλαργύρφλ, 
αλάινγα ηε πεξηνρή, νξίδεηαη ηέινο : 
 

 Γηα ηε ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από θαηαζηήκαηα ζηηο πιαηείεο : 

α) ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Αγ. Αλαξγύξσλ ζε 25,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο, 

β) ηεο πιαηείαο Αλάθαζαο ζε  20,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο, 

γ) ηεο πιαηείαο Μπθovηάηηθσv ζε 20,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο, 

δ) ινηπέο πιαηείεο Αγ.Αλαξγύξσλ ζε 20,00 επξώ αλά κ2 εηεζίσο 

 
Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηηο ινηπέο νδνύο αλάινγα ηε δώλε σο εμήο: 
 
Α. ΕΩΝΖ 

Γηα ηνπο δξόκνπο: Αγ. Αλαξγύξσλ, Γεκνθξαηίαο από εθθιεζία έσο Μπίκπηδα, Ζξώσλ 
Πνιπηερλείνπ, Κύπξνπ, νθνθιή Βεληδέινπ από Κπδσληώλ έσο Ζπείξνπ, Παπάγνπ από Αγ. 
Αλαξγύξσλ έσο Ζπείξνπ,  ην ηέινο νξίδεηαη  ζε  25,00 εσρώ αλά  κ2 εηεζίσο. 
 

Β. ΕΩΝΖ 

Γηα ηνπο δξόκνπο: ππόινηπν Γεκνθξαηίαο, ππόινηπν oθ. Βεvηδέιoπ, Αγ. Παξαζθεπήο,   
Αξηζηείδνπ, Απιώvoο, Β. Παύινπ, Γ. Γεκεηξίνπ, Γξαγαηζαλίνπ, Δπηαλήζνπ, Καθαληάξε, 
Κεθαιιελίαο, Κιεηζoύξαο, Κνινθνηξώλε, Κoξπηζάο, Κξπζηάιιε, Κσλ/πόιεσο έσο 
ηνπξλάξα, Λεπθσζίαο, Μπηδαvίoπ, Μπηηιήλεο, Ν. Πιαζηήξα,  Ούινθ Πάικε, Π. Σζαιδάξε,  
Πιάησλνο,  ηoπξvάξα, Σξηπόιεσο,  Σζηκηζθή, Φσθά,  ην ηέινο νξίδεηαη  ζε 20,00 εσρώ αλά 
κ2 εηεζίσο. 
 

Γ. ΕΩΝΖ 

Γηα ηνπο δξόκνπο: 25εο Μαξηίνπ, Αγ. Γεκεηξίνπ, Αγ. Παληειεήκνλνο, Γ. Παπαλδξένπ, 
Γσδεθαλήζνπ, Δι. Βεληδέινπ, Ζπείξνπ, Κ. Αγσληζηώλ, Καδαληδάθε, Κνπληνπξηώηε, 
Κξπνλεξίνπ, Κσλ/ιεσο από ηνπξλάξα έσο Κ. Παιακά, Λ. Καηζώλε, Μ. Αιεμάλδξνπ, 
Ναππάθηoπ,  Πιαπoύηα, ην ηέινο νξίδεηαη  ζε  18,00 εσρώ ην  κ2 εηεζίσο. 
 

Γ. ΕΩΝΖ 



Γηα ηνπο ππόινηπνπο δξόκνπο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ ην ηέινο νξίδεηαη 
ζε 15,00 εσρώ  αλά κ2 εηεζίσο.   
 
2. Γηα ηελ θαηάιευε θοηλοτρήζηφλ τώρφλ από θαηαζηήκαηα ζηε Γεκοηηθή 
Κοηλόηεηα Κακαηερού, αλάιογα ηελ περηοτή, επηβάιιεηαη ηέιος : 
 
 α) Γηα ην θέληξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κακαηεξνύ, ήηνη : Γηακνξθσκέλνο ρώξνο 
πιαηείαο Γεκνθξαηίαο, νδόο Θεζζαινλίθεο από Γξεγνξίνπ Λακπξάθε έσο 28εο Οθησβξίνπ,  
νδόο Κνληηνπνύινπ ή Νέζηνπ από Πελεηνύ έσο Βαζ. Γεσξγίνπ θαη νδόο Πελεηνύ από 
Αηησιίαο έσο Θεζζαινλίθεο ην ηέινο νξίδεηαη  ζε 25,00 εσρώ ην κ2 εηεζίσο. 
 β) Γηα ηνπο ππόινηπνπο δξόκνπο θαη πιαηείεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κακαηεξνύ ην 
ηέινο νξίδεηαη ζε 20,00 εσρώ αλά κ2 εηεζίσο. 
 
3.Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από περίπηερα πνπ βξίζθνληαη ζην Γήκν 
θαζνξίζηεθε σο εμήο: 
 Σν ηέινο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηα πεξίπηεξα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 
40,00€ αλά κ2 εηεζίσο. 

 Ο ρώξνο πνπ ζα παξαρσξείηαη ζηα πεξίπηεξα γηα ηελ θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ (ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ, ςπγείσλ πώιεζεο παγσηώλ θαη αλαςπθηηθώλ, θαζώο 
θαη γηα ζηαλη πώιεζεο εληύπσλ θιπ.) νξίδεηαη ζπλνιηθά ζηα 25,00 κ2 ην κέγηζην, κε ηελ 
πξνϋπόζεζε λα αθήλνπλ ππνρξεσηηθά ειεύζεξν πιάηνο πεδνδξνκίνπ 1,00 κ. γηα ηελ 
απξόζθνπηε δηέιεπζε πεδώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ). 

 Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο γηα θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζα ππνβάιινληαη  ζην 
Σκήκα Δζόδσλ, πξηλ από ηελ ρξήζε (κέζα ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ 
έηνπο - π.ρ. γηα ηελ άδεηα ηνπ έηνπο 2023 νη αηηήζεηο ζα θαηαηεζνύλ κέρξη 31-12-2022. 

 Σν ηέινο  θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από θαηαζηήκαηα θαη  πεξίπηεξα, 
θαηαβάιιεηαη ζην ηακείν ηνπ δήκνπ εθάπαμ ή εληόο ηνπ έηνπο ζε ηέζζεξηο (4) ηζόπνζεο 
ηξηκεληαίεο δόζεηο, εθόζνλ θαηαβιεζεί από ηνλ ππόρξεν, πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο 
ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηεο νθεηιήο. Οη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ησλ δόζεσλ ζα 
είλαη ηελ 31/03, 30/06, 30/09 θαη 31/12 θάζε έηνπο.  

 Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ππό ηελ αίξεζε εμόθιεζεο όισλ ησλ δόζεσλ εληόο ησλ 
ηαζζόκελσλ πξνζεζκηώλ, αλαγξαθνκέλεο επί απηήο ηνπ αξηζκνύ ηνπ γξακκαηίνπ 
είζπξαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζό πνπ θαηαβιήζεθε πξν ηεο ρνξήγεζήο ηεο, ηνπ αξηζκνύ 
ησλ δόζεσλ πνπ απνκέλνπλ πξνο εμόθιεζε θαη ησλ πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπο. Ζ 
εθπξόζεζκε θαηαβνιή ή κε θαηαβνιή έζησ θαη κίαο εθ ησλ δόζεσλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα 
θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαηύπσζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ εθ κέξνπο ηνπ ππόρξενπ. Σπρόλ ήδε θαηαβιεζείζεο δόζεηο δελ 
επηζηξέθνληαη. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ σο αλσηέξσ, ε άδεηα 
ζεσξείηαη από ην δήκν, αλαγξαθνκέλσλ επί απηήο ησλ αξηζκώλ ησλ ζρεηηθώλ γξακκαηίσλ 
είζπξαμεο. (άξζξν 13 παξ.3γ ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3254/04, 
ΦΔΚ 137/04 ηεύρνο Α' θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 
ηεύρνο Α’)  

4.Γηα ηελ ρξήζε νδώλ, πεδνδξνκίσλ θαη άιισλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ είηε γηα ηε κεηαθνξά, 
είηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα λέες οηθοδοκέςζε όιν ην Γήκν Αγίσλ 
Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ ην ηέινο νξίδεηαη ζε 20,00 εσρώ αλά κ2. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 
ηέινπο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε κεγαιύηεξε πξόζνςε ηνπ νηθνπέδνπ. Σν ηέινο απηό 
πιεξώλεηαη ζην ηακείν ηνπ δήκνπ εθάπαμ θαη γηα κηα θνξά, έσο όηνπ νινθιεξσζνύλ νη 
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.  
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008778
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http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003618_N0000002309_S0000011176
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Γηα ηελ ρξήζε νδώλ, πεδνδξνκίσλ θαη άιισλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ είηε γηα ηε κεηαθνξά, 
είηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα σπάρτοσζες οηθοδοκές ζε όιν ην Γήκν, 
ην ηέινο νξίδεηαη ζε 15,00 εσρώ αλά κ2 κεληαίσο. 
  

Γηα θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ, νδνζηξώκαηνο ή άιινπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από θοληέηλερ 
ζσιιογής θαη απόρρηυες οηθοδοκηθώλ σιηθώλ ην ηέινο νξίδεηαη ζε 20,00 εσρώ κεληαίσο. 
  

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ πεδώλ βάζεη ηνπ Ν. 1080/80, 
θαζώο επίζεο ε ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο θαη ε ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
 
5.  Γηα Λνπλα-Παξθ θαη παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ρώξνπο, ησλ νπνίσλ 
επηηξέπεηαη ε ρξήζε, νξίδεηαη ηέινο 20,00 επξώ αλά κ2 κεληαίσο. 

6.Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 4483/2017, γηα ηελ απνθαηάζηαζε θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ από απζαίξεηε θαηάιεςε θαη εθόζνλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί παξόηη ηνπ έρεη 
δνζεί εγγξάθσο ζρεηηθή εληνιή, ηα ελ ιόγσ αληηθείκελα απνκαθξύλνληαη άκεζα από 
ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θαη δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί εηδηθό 
πρόζηηκο γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο απηώλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε 
απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 
 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε γηα ην ύςνο ηνπ εηδηθνύ απηνύ 

πξνζηίκνπ, ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλαθεξόκελα έμνδα ζηελ 

εθάζηνηε έθζεζε ηνπ αξκόδηνπ ζπλεξγείνπ, ην νπνίν ζα έρεη πξνβεί ζηελ απνκάθξπλζε, 

κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ ζρεηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

 
     ηνλ θ.  Γήκαξρν αλαζέηεη ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.                                  

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ                     ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 
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