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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3ης/2015 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  11/2015  

                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Ρύθµιση τέλους για χρήση 
τραπεζοκαθισµάτων ΟΕ 2015 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 28η του µήνα 
Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:30, συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 1605/22-01-2015 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
25. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, 
ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΠΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 
ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Θ. 
Αλεξίου, Ι. Αθανασάτου, Ε. Νιώτη, Π. Λαµπρόπουλος, Ε. Ανδρεόπουλος και Α. Καζάνη και κατά 
τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέµατος προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός. 
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Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος αποχώρησε η κ. Ν. Αγγελοπούλου 
και πριν τη συζήτηση του 6ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Κασίµης, Γ. Θωµάς και Θ. 
Βαρδουλάκης. 
 
Μεταβολές: 
1. Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ηµερησίας διάταξης 
συζήτηση των εξής θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού µε 
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα, 2. 
Έγκριση πίστωσης για δαπάνη πραγµατοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης του ∆ήµου Χαλανδρίου 
για την περίοδο των Απόκρεων και 3. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την ένταξη των ανωτέρω θεµάτων τα οποία 
και θα αποτελέσουν το 16ο, 17ο και 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. 
Μειοψήφησαν για την ένταξη του 16ου και 17ου θέµατος οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Π. Αναστασιάδης, Γ. 
Θωµάς και Θ. Βαρδουλάκης και για την ένταξη του 18ου θέµατος οι κ.κ. Γ. Θωµάς και Θ. 
Βαρδουλάκης. 
2. Μετά από πρόταση της Προέδρου, αποσύρθηκε το 11ο και 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Κληθείσα παρίσταται η Γενική Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος δεν προσήλθε. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1021/01-09-
2014 απόφαση ∆ηµάρχου, τον ∆ήµαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος Αθλητισµού - Πολιτισµού, 
κ. Σέργιος Γκάκας. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και επί του 5ου 
Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι:   
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1509/22-01-2015 εισήγηση από το Τµήµα Εσόδων της 
∆/νσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Σύµφωνα µε της διατάξεις του αρθ.13 παρ.2 του Β.∆. 24-9/20-10-58 όπως αντικαταστάθηκε µε 
το αρθ.3 του Ν.1080/80, τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η 
παραχώρηση χρήσης καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Με όµοια απόφαση 
καθορίζεται η τιµή του ετήσιου τέλους κατά Τ.Μ. της περιοχής που βρίσκεται ο 

χρησιµοποιούµενος χώρος ανεξάρτητα του χρόνου χρήσεως. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ.αρ.264/2014 απόφαση καθόρισε τα τέλη χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου για το Ο.Ε.2015 καθώς και τους χώρους που επιτρέπεται η χρήση. 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να προβλέπεται η σταδιακή καταβολή µέσα στο 
έτος του αναλογούντος τέλους, σε ισόποσες δόσεις, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο µέρος του τέλους πριν από τη χορήγηση της 

άδειας. Με την απόφαση του συµβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του τέλους που καταβάλλεται 
πριν από τη χορήγηση της άδειας και το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 30% του 
συνολικού ποσού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των δόσεων για την εξόφληση 
του υπολοίπου. (άρθρο 13 παρ.3 περίπ. γ’ Β∆ 24/9-20/10/1958, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε 
την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14). 
Η Υπηρεσία εισηγείται για  τους αιτούντες άδεια κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων για το  έτος 

2015, όταν το ύψος του τέλους  υπερβαίνει τα 1.000€, να δύναται ο ενδιαφερόµενος να 
καταβάλει το 30% µε την  υποβολή της αίτησης, χωρίς να απαιτείται κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής και το υπόλοιπο σε τρεις ισόποσες  µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης τον επόµενο 
µήνα της καταβολής του 30%. 
Η άδεια  θα χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόµενων 
προθεσµιών , αναγραφοµένης επί αυτής του αριθµού του διπλοτύπου είσπραξης που αντιστοιχεί 

στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της , του αριθµού των δόσεων που αποµένουν 
προς εξόφληση και των προθεσµιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή 
έστω και µίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση 
ανάκληση της αδείας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου. 
Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση  της καταβολής των 
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δόσεων ως ανωτέρω , η άδεια θεωρείται από το δήµο, αναγραφοµένων επί αυτής των αριθµών 
των σχετικών γραµµατίων είσπραξης. 
 

Η Υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

 
 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 
 

Κατά πλειοψηφία  εγκρίνει ρύθµιση τέλους για χρήση τραπεζοκαθισµάτων για το  έτος 2015, 
ως εξής: όταν το ύψος του τέλους  υπερβαίνει τα 1.000€, να δύναται ο ενδιαφερόµενος να 
καταβάλει το 30% µε την  υποβολή της αίτησης, χωρίς να απαιτείται κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής και το υπόλοιπο σε τρεις ισόποσες  µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης τον επόµενο 
µήνα της καταβολής του 30%. 
Η άδεια  θα χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόµενων 

προθεσµιών , αναγραφοµένης επί αυτής του αριθµού του διπλοτύπου είσπραξης που αντιστοιχεί 
στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της , του αριθµού των δόσεων που αποµένουν 
προς εξόφληση και των προθεσµιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή 
έστω και µίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση 
ανάκληση της αδείας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου. 
Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση  της καταβολής των 

δόσεων ως ανωτέρω , η άδεια θεωρείται από το δήµο, αναγραφοµένων επί αυτής των αριθµών 
των σχετικών γραµµατίων είσπραξης. 
 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Κουράσης Γ., Αγγελής Κ., Λοτσάρη Μ., Νιώτη Ε., Κόσσυβας Μ., 

Λαµπρόπουλος Π., Καρατζά Κ., Αναστασιάδης Π., Θωµάς Γ., Βαρδουλάκης Θ.. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 11/2015. 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
           Χαλάνδρι, 03/02/2015 
 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., 
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ 
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., 
ΚΑΠΠΟΣ ∆., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., 
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., 
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., 
ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ. 
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