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Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 5073

: 23710 22266

:  oikonomiko

 

 

Από το πρακτικό 10/2011 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα είκοσι επτά

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από την υπ’ αριθ. 13270/23-6-2011 

στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ζωγράφος Αστέριος

3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. ∆ήµητσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Πλιάκος Αστέριος

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος  07-07

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

είκοσι επτά (27) Ιουνίου 2011 και ώρα  13.00  στo

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρo

2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά

Πλιάκος Αστέριος, 2. Σαράντη Μαρία, τακτικά µέλη της Ο.Ε. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

07-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /14770 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

o ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

oπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε., 

τακτικά µέλη της Ο.Ε. 
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Αριθµός θέµατος: 5ο  Καθορισµός των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται 

η παραχώρηση της χρήσης και επιβολή του τέλους χρήσης 
Αριθµός Απόφασης: 92 

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

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, περί 

«καθορισµού των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης και 

επιβολή του τέλους χρήσης. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.1,2,3,9,13 & 17 του άρθρου 13 του Β.∆. της 24/9-20/10/58, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν. 

1416/84, 26 του Ν. 1828/89 και 6 του Ν. 1900/90 η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται στο ∆.Σ. για τον 

καθορισµό των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης και επιβάλει 

το ύψος του  τέλους χρήσεως σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις 

Οι κοινόχρηστοι χώροι για τους οποίους επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης είναι µπροστά από 

τα καταστήµατα των Α. Παπαβέργου, Βασιλείου Βασιλάκη του ∆ηµητρίου και Μελίδη στην οδό Κ. 

Παπαγεωργάκη, µπροστά στο κατάστηµα της Φωτεινής Κεχαγιά του Ευαγγέλου, του Γεώργιου ∆έα 

του ∆ηµητρίου στην οδό Πολυτεχνείου, µπροστά από το κατάστηµα του Παναγιώτη Γαζή στην 

Πλατεία Ειρηναίου, µπροστά από το κατάστηµα «Α. Κατσακιώρης – Μ. Γιουβανάκης Ο.Ε.» στη 

συµβολή των οδών Εµµ. Παππά & Νικ. Φωκά, µπροστά από το κατάστηµα της εταιρίας «Νικήτογλου 

Επαγγελίας & ΣΙΑ Ο.Ε.» στον πεζόδροµο της οδού Νικ. Φωκά, στην οδό Πολυτεχνείου σε όλο το 

µήκος του πεζόδροµου, καθώς και στις παρόδους αυτού µε την απαραίτητη προϋπόθεση της ασφαλούς 

κυκλοφορίας. Η έκταση θα είναι στην προβολή των καταστηµάτων και µέχρι τον κυβόλιθο που θα 

παραµείνει ελεύθερος. Μπροστά στο κατάστηµα του Βασιλείου Σαραφιανού και στο περίπτερο ΝΑ του 

∆ηµαρχείου στην οδό Αριστοτέλους. 

Η πλατεία «Παραλή» και ο πεζόδροµος της πλατείας, δίπλα στο περίπτερο της ∆ρόσου Φωτεινής 

στην οδό Ασκληπιού, δίπλα στο περίπτερο της Ουζούνη Ελένης του Αθανασίου, στην περιοχή Ν. 

∆ικαστηρίων, δίπλα στο περίπτερο της Γκότζιαρη ∆ήµητρας του Χρήστου, στην οδό Κ. 
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Παπαγεωργάκη, απέναντι από το ∆ηµοτικό Τουριστικό Κέντρο Γερακινής (πάνω & κάτω από 

περίπτερο). Μπροστά από το κατάστηµα της Ελευθερίας Σιδέρη & Κουρτέση Σωκράτη στον 

πεζόδροµο της παραλίας Γερακινής. 

Απέναντι από τα καταστήµατα Μπουρµπουτσιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου & Μανωλάκη 

Τριανταφυλλιάς στην παραλία Καλυβών. 

Πεζοδρόµια, πλατείες οδοί & λοιποί κοινόχρηστοι χώροι των δηµοτικών ενοτήτων Ορµύλιας, 

Ανθεµούντα και Ζερβοχωρίων 

Προτείνει για το έτος 2011 την επιβολή τέλους χρήσης των παραπάνω κοινόχρηστων χώρων: 

25€/τ.µ. ετησίως για τη χρήση πεζόδροµου και των εφαπτόµενων αυτού πλατειών. 7,5€/τ.µ. ετησίως 

για τη χρήση πεζοδροµίων, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων της πόλης του Πολυγύρου. 

11€/τ.µ. ετησίως για τη χρήση πεζοδροµίων, οδών, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων των 

παραλιακών τµηµάτων των οικισµών Γερακινής, Καλυβών, Ψακουδίων & Μεταµόρφωσης (έως 800 

µέτρα από τον αιγιαλό). 

3€/τ.µ. ετησίως για τη χρήση των λοιπών κοινόχρηστων χώρων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 

Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων γενικά ως προθήκη καταστήµατος το ανωτέρω ποσό ορίζεται 

στο διπλάσιο κατά τ.µ. 

15€/τ.µ. ετησίως για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται σε µικροπωλητές για 

την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. 

6€/τ.µ. µηνιαίως για τη χρήση πεζοδροµίων ή οδών, απ’ αυτούς που ανοικοδοµούν και για όλη τη 

περιφέρεια του ∆ήµου Πολυγύρου. 

1€/τ.µ. ηµερησίως για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων γενικά ως «Λούνα πάρκ», εκτός περιόδου 

εξετάσεων των µαθητών. 

Για κάθε άλλη περίπτωση το τέλος ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό των κοινόχρηστων που επιτρέπεται η 

παραχώρηση της χρήσης τους: 
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• Μπροστά από τα καταστήµατα των Α. Παπαβέργου, Βασιλείου Βασιλάκη του ∆ηµητρίου και 

Μελίδη στην οδό Κ. Παπαγεωργάκη,  

• Μπροστά στο κατάστηµα της Φωτεινής Κεχαγιά του Ευαγγέλου, του Γεώργιου ∆έα του 

∆ηµητρίου στην οδό Πολυτεχνείου, µπροστά από το κατάστηµα του Παναγιώτη Γαζή στην 

Πλατεία Ειρηναίου 

• Μπροστά από το κατάστηµα «Α. Κατσακιώρης – Μ. Γιουβανάκης Ο.Ε.» στη συµβολή των 

οδών Εµµ. Παππά & Νικ. Φωκά  

• Μπροστά από το κατάστηµα της εταιρίας «Νικήτογλου Επαγγελίας & ΣΙΑ Ο.Ε.» στον 

πεζόδροµο της οδού Νικ. Φωκά  

• Στην οδό Πολυτεχνείου σε όλο το µήκος του πεζόδροµου, καθώς και στις παρόδους αυτού µε 

την απαραίτητη προϋπόθεση της ασφαλούς κυκλοφορίας. Η έκταση θα είναι στην προβολή 

των καταστηµάτων και µέχρι τον κυβόλιθο που θα παραµείνει ελεύθερος.  

• Μπροστά στο κατάστηµα του Βασιλείου Σαραφιανού και στο περίπτερο ΝΑ του ∆ηµαρχείου 

στην οδό Αριστοτέλους. 

• Η πλατεία «Παραλή» και ο πεζόδροµος της πλατείας, δίπλα στο περίπτερο της ∆ρόσου 

Φωτεινής στην οδό Ασκληπιού 

• ∆ίπλα στο περίπτερο της Ουζούνη Ελένης του Αθανασίου, στην περιοχή Ν. ∆ικαστηρίων, 

δίπλα στο περίπτερο της Γκότζιαρη ∆ήµητρας του Χρήστου, στην οδό Κ. Παπαγεωργάκη, 

απέναντι από το ∆ηµοτικό Τουριστικό Κέντρο Γερακινής (πάνω & κάτω από περίπτερο).  

• Μπροστά από το κατάστηµα της Ελευθερίας Σιδέρη & Κουρτέση Σωκράτη στον πεζόδροµο 

της παραλίας Γερακινής. 

• Απέναντι από τα καταστήµατα Μπουρµπουτσιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου & Μανωλάκη 

Τριανταφυλλιάς στην παραλία Καλυβών. 

• Πεζοδρόµια, πλατείες οδοί & λοιποί κοινόχρηστοι χώροι των δηµοτικών ενοτήτων 

Ορµύλιας, Ανθεµούντα και Ζερβοχωρίων 

Προτείνει για το έτος 2011 την επιβολή τέλους χρήσης των παραπάνω κοινόχρηστων χώρων: 
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25€/τ.µ. ετησίως για τη χρήση πεζόδροµου και των εφαπτόµενων αυτού πλατειών. 7,5€/τ.µ. ετησίως 

για τη χρήση πεζοδροµίων, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων της πόλης του Πολυγύρου. 

11€/τ.µ. ετησίως για τη χρήση πεζοδροµίων, οδών, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων των 

παραλιακών τµηµάτων των οικισµών Γερακινής, Καλυβών, Ψακουδίων & Μεταµόρφωσης (έως 800 

µέτρα από τον αιγιαλό). 

3€/τ.µ. ετησίως για τη χρήση των λοιπών κοινόχρηστων χώρων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 

Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων γενικά ως προθήκη καταστήµατος το ανωτέρω ποσό ορίζεται 

στο διπλάσιο κατά τ.µ. 

15€/τ.µ. ετησίως για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται σε µικροπωλητές για 

την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. 

6€/τ.µ. µηνιαίως για τη χρήση πεζοδροµίων ή οδών, απ’ αυτούς που ανοικοδοµούν και για όλη τη 

περιφέρεια του ∆ήµου Πολυγύρου. 

1€/τ.µ. ηµερησίως για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων γενικά ως «Λούνα πάρκ», εκτός περιόδου 

εξετάσεων των µαθητών. 

Για κάθε άλλη περίπτωση το τέλος ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 92/ 2011 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  27η 

Ιουνίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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