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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45ης/2017 Συνεδρίασης  

της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
Αριθ. Απόφασης 806/2017  

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισµός τελών κοινοχρήστων 
χώρων των οποίων παραχωρείται η 
χρήση, για το οικονοµικό έτος 2018 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 23η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2017, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 38773/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 8. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ,  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Α Π Ω Ν   
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 3ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. πρωτ. 38761/19-10-2017 εισήγηση από το Τµήµα Εσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Με το άρθρο 13 του Β.∆.24-9/20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.1080/80 
και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1900/90 και 16 του 
Ν.3254/2004 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2696/99 και του Ν.2323/95 
ορίζονται τα κάτωθι:  
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α. Επιτρέπεται, η υπέρ δήµου ή κοινότητος, επιβολή τέλους σε βάρος όσων χρησιµοποιούν 
διαρκώς ή πρόσκαιρα, πεζοδρόµια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το 
υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος, για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων, 
νοείται και το δάπεδο χώρων µεταξύ της θέσης των προσόψεων των ισογείων των οικοδοµών 
και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών (στοές και το υπέδαφος αυτών καθώς και 
αποτµήσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων), που αποτελούν οι χώροι αυτοί προεκτάσεις 
πεζοδροµίων και έχουν αφεθεί στην κοινή χρήση.  

β. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της 
χρήσεως, καθορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  

γ. Το τέλος της παραγράφου α, ορίζεται ετήσιο µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
κατά τετραγωνικό µέτρο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της 
πόλεως ή χωρίου στην οποίαν βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος. 

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν 
οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται µηνιαίο κατά ζώνες µε 
απόφαση του συµβουλίου και κατά τετραγωνικό µέτρο. Για την πληρωµή αυτού του τέλους 
ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδοµής καθώς και ο 
ιδιοκτήτης του ακινήτου. 

Η σχετική άδεια κατάληψης πεζοδροµίου χορηγείται µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του 
Κ.Ο.Κ. Ν. 2696/99 άρθρο 110 παρ. 2. 

δ. Τις διατάξεις της παρ. 1, άρθρο 50 του Ν. 4257/2014: 

«Με όµοια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να προβλέπεται η καταβολή του 
αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας 
µέρος του τέλους. Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του 
ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο 
αριθµός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόµενου ποσού. 
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόµενων 
προθεσµιών, αναγραφοµένης επί αυτής του αριθµού του γραµµατίου 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 άδειας 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». 

Προκειµένου να ληφθεί απόφαση για την αναπροσαρµογή των τελών χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων λαµβάνονται υπόψη αφ’ ενός το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι 
χρησιµοποιούν κοινόχρηστο χώρο αφ’ εταίρου ο βαθµός µεταβολής των οικονοµικών 
συνθηκών το χρονικό διάστηµα που παρήλθε από την έκδοση της προηγούµενης απόφασης. 
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 45 µε αριθµ. πρωτ. 74300/28-12-2010 «Ρύθµιση θεµάτων 
οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης των δήµων, που προκύπτουν από την εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν.3852/2010» το ύψος του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων πρέπει να 
αντικατοπτρίζει την αξία του παραχωρούµενου δικαιώµατος (2362/2003,182/2003 ΣΤΕ), επί 
τη βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που πρέπει να θεσπίζονται από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια, σε 
συνάρτηση µε τις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής (ζώνης) του ∆ήµου (π.χ. αντικειµενικές 
αξίες ακινήτων, εµπορικότητα ή εν γένει κίνηση δρόµων ή τµηµάτων αυτών. 
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ε. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του  Ν. 4483/2017: 

Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το ∆ήµο ή τις Αστυνοµικές 
Αρχές µετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η 
κατάσταση του χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα 
αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται, 
φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον 
ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε κάθε 
άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη 
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν 
τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο 
παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο 
του ∆ήµου, ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση συνδροµή των 
Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η 
οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του ∆ήµου που τα αποµακρύνει και 
δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς 
και αποθηκεύσεως αυτών. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) 
µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα κατάσχονται άµεσα 
και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το ∆ήµο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 199 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.  
 
Η υπηρεσία  για την  επιβολή  των τελών  οικονοµικού έτους 2018  προτείνει µείωση 
5% επί των τελών Ο.Ε. 2017 για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και για 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου πέριξ περιπτέρου, ενώ διατηρεί τις υπόλοιπες 
κατηγορίες  ίδιες µε το Ο.Ε. 2017, ως ακολούθως : 
      

1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων : 

 
α) Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου (Πλατεία Ελευθερωτών) & Πλατεία ∆ούρου 
163,00€/m2  ετησίως.  
β) Πεζόδροµοι Πολεοδοµικού Κέντρου (Πλάτωνος -Χαϊµαντά – Ηρακλείου – Θουκυδίδου – 
Ιφικράτους – Κατσουλιέρη) 185,00€/m2  ετησίως. 
γ) Λοιπό Πολεοδοµικό Κέντρο 131,00€/m2 ετησίως (περικλείεται από τις οδούς: Λ. 
Πεντέλης –  Σ. Καλλισπέρη - Αριστοτέλους – Αγ. Παρασκευής – Σ. Βενιζέλου –   
Σωκράτους – 25ης Μαρτίου – Κολοκοτρώνη – Λ. Πεντέλης και περιλαµβάνει τόσο 
ακίνητα που περιλαµβάνονται στα παραπάνω όρια όσο και αυτά που έχουν πρόσωπο 
σε τµήµατα των προαναφερθέντων οδών).     
δ) Πλατείες – Άλλοι Κοινόχρηστοι Χώροι 76,00€/m2 ετησίως. 
ε) Βασικό Οδικό ∆ίκτυο (Λ. Κηφισίας, Παλαιολόγου – Παπανικολή, ∆. Πλακεντίας, 
Αγ. Παρασκευής, Κ. Βάρναλη, Λ. Μεσογείων, Λ. Πεντέλης, Εθν. Αντιστάσεως), 
65,00€/m2 ετησίως. 
στ) Υπόλοιπη Περιφέρεια 40,00€/m2 ετησίως. 

 

2. Για κατάληψη πεζοδροµίων µε:                                                                    

 
α) οικοδοµικά υλικά - ικριδώµατα (σκαλωσιές) - µεταλλική περίφραξη - χηµικές τουαλέτες 
1€/m2 ηµερησίως. 
β) για τοποθέτηση ανοικτών συλλεκτήρων µε µπάζα 1,00€/m2 ηµερησίως         
γ) κατάληψη οδοστρώµατος για σκυροδέτηση 50,00€ ηµερησίως 
δ) κατάληψη οδοστρώµατος για µετακόµιση 20,00€ ηµερησίως ανά όχηµα. 
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3. Για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων ανά m2 από µικροπωλητές. 

 
α) Για εορτές και πανηγύρια  20,00€/m2  κατά τη διάρκεια της πανήγυρης. 
β) Για εµπόριο πλησίον  λαϊκών  αγορών  200,00€/m2 ετησίως. 
γ) Για πώληση Χριστουγεννιάτικων δέντρων  500,00€ εφ’άπαξ  ανά σεζόν    
δ) Για χριστουγεννιάτικη – πασχαλινή αγορά 20,00€/m2 εβδοµαδιαίως. 
ε) Για περιπτώσεις χρήσης πεζοδροµίων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων για χαρταετούς – Κ. 
∆ευτέρα, σηµαίες, άνθη Πρωτοµαγιά,) ποσό 10,00 € /m2 για βραχυχρόνιες άδειες από 1 έως 4 
ηµέρες.  
στ) Για λοιπό στάσιµο εµπόριο ποσό 150€/m2 ετησίως. 

 

4. Για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου πέριξ περιπτέρου ως εξής: 

 
Ζώνη Α΄. Η ζώνη αυτή περιλαµβάνει την πλατεία Ελευθερωτών, την πλατεία ∆ούρου και 
γενικά το κέντρο της πόλης που περικλείεται από τις οδούς 25ης Μαρτίου, Καλογρέζας, 
Αριστοφάνους, Παπάγου, Κανατσούλη, Γκίνη και Κολοκοτρώνη, 163,00€/m2 

Ζώνη Β΄. Η ζώνη αυτή περιλαµβάνει τις λοιπές πλατείες του ∆ήµου και το βασικό οδικό 
δίκτυο. Ήτοι την Λ. Μεσογείων, την Λ. Κηφισίας, την Λ. Πεντέλης, την Παλαιολόγου – 
Παπανικολή, την ∆. Πλακεντίας, την Αγ. Παρασκευής και την Εθ. Αντιστάσεως, 95,00€/m2 

Ζώνη Γ΄. Η ζώνη αυτή περιλαµβάνει την υπόλοιπη περιφέρεια του ∆ήµου, 66,00€/m2 
 
5. Για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για εκδηλώσεις διαφηµιστικού και λοιπού 

περιεχοµένου 250,00€/m2  ηµερησίως. 
 
6. Για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από  καντίνες κλπ. 540,00€/m2 ετησίως. 
    

7. Για πώληση παραδοσιακών προϊόντων (κουλούρια κλπ.) 500,00€ για το κέντρο τα 2m2 
ετησίως και 250,00€ για την περιφέρεια. 

       
8.Για Α.Τ.Μ τραπεζών (χρήση πεζοδροµίων πλατειών ,κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση ΑΤΜ  
τραπεζών) ποσό 5.000,00/Μ2 ετησίως. 

 

9. ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ, ΠΑΣΣΑΛΟΙ, ΤΕΝΤΕΣ Ή ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 

 
Ορίζεται τέλος 250,00€ το χρόνο για κάθε αυθαίρετη µεταλλική ή ξύλινη κατασκευή, πάσσαλο, 
νάιλον, συνεχόµενα σε γραµµικά µέτρα, ζαρντινιέρα, ηχεία ή οποιοδήποτε εµπόδιο µόνο για 
τον υπολογισµό προστίµου. 
Για τις τέντες που στηρίζονται στο έδαφος σε δύο ή περισσότερα στηρίγµατα, µε οποιοδήποτε 
τρόπο ή όταν οι πάσσαλοι και τα εµπόδια συνδέονται µεταξύ τους µε αλυσίδα ή µε άλλο τρόπο 
αυθαίρετα, ορίζεται το ίδιο τέλος από  250,00 € το γραµµικό µέτρο µόνο για τον υπολογισµό 
του προστίµου. Τα γραµµικά µέτρα στις τέντες, ζαρντινιέρες υπολογίζονται από τη µεγαλύτερη 
πλευρά τους. 

 

10. Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α  

 
Με γνώµονα τη δικαιότερη κατανοµή της επιβάρυνσης των καταστηµαταρχών που τοποθετούν 
εµπορεύµατα σε κοινόχρηστους χώρους και τα οφέλη που αποκοµίζουν από την χρήση τους, 
ορίζονται οι ίδιες ζώνες, όπως στα τραπεζοκαθίσµατα µε µειωµένο τέλος κατά 20%. 

 

11. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
Για την τοποθέτηση πινακίδων µε το σήµα της συµβεβληµένης εταιρείας πετρελαιοειδών και τις 
τιµές των καυσίµων σε περιοχή κοινοχρήστου χώρου, ορίζεται ετήσιο τέλος 300,00€ για 
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κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µέχρι 1 τ.µ. Η προθεσµία και ο τρόπος καταβολής των τελών 
ορίζεται όπως και στα τραπεζοκαθίσµατα. 
 
Η Υπηρεσία εισηγείται για τους αιτούντες άδεια κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων  για το  έτος 
2018 η πληρωµή του τέλους να γίνεται µε τους εξής τρόπους: 
 
α) ΄Εως 1.000€, η καταβολή του τέλους θα γίνεται  σε δύο ισόποσες µηνιαίες δόσεις  χωρίς να 
απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ως εξής: 
 

- Μέχρι 28/02/2018 καταβολή του 50% της συνολικής οφειλής ( Α’ ∆όση) 
- Μέχρι 30/03/2018 η καταβολή του υπολοίπου 50% της συνολικής οφειλής (Β’ ∆όση) 

 
β) Όταν το ύψος του τέλους υπερβαίνει τα 1.000,01€, να δύναται ο ενδιαφερόµενος να 
καταβάλει το 30%, χωρίς να απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής και το υπόλοιπο σε 
τέσσερις ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης τον επόµενο µήνα της καταβολής του 
30%, ως κάτωθι: 
 

- Μέχρι 28/02/2018 καταβολή του 30% της συνολικής οφειλής  
- Μέχρι 30/03/2018 καταβολή της Α’ ∆όσης  
- Μέχρι 30/04/2018 καταβολή της Β’ ∆όσης  
- Μέχρι 31/05/2018 καταβολή της Γ’ ∆όσης 
- Μέχρι 29/06/2018 καταβολή της ∆’ ∆όσης 
 

Τέλος, προτείνεται το  ειδικό πρόστιµο (Ν.4483/20174 άρθρο 55) για τα έξοδα µεταφοράς 
και αποθήκευσης των κάθε είδους αντικειµένων που θα µεταφερθούν από το ∆ήµο σε 
περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, να οριστεί σε 20,00€ ανά τετραγωνικό µέτρο 
κοινόχρηστου χώρου. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται 
να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήµο κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 199 του Ν. 3463/2006.  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα 
Καλλικράτης) η Οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το ∆.Σ. για την επιβολή τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών.  

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις,  ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 
  

Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
1) τον καθορισµό των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση, για το 
οικονοµικό έτος 2018, ως κατωτέρω: 
     

1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων: 

 
α) Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου (Πλατεία Ελευθερωτών) & Πλατεία ∆ούρου 
163,00€/m2  ετησίως.  
β) Πεζόδροµοι Πολεοδοµικού Κέντρου (Πλάτωνος  - Χαϊµαντά – Ηρακλείου – Θουκυδίδου 
– Ιφικράτους – Κατσουλιέρη) 185,00€/m2  ετησίως. 
γ) Λοιπό Πολεοδοµικό Κέντρο 131,00€/m2 ετησίως (περικλείεται από τις οδούς: Λ. 
Πεντέλης –  Σ. Καλλισπέρη - Αριστοτέλους – Αγ. Παρασκευής – Σ. Βενιζέλου –   
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Σωκράτους – 25ης Μαρτίου – Κολοκοτρώνη – Λ. Πεντέλης και περιλαµβάνει τόσο 
ακίνητα που περιλαµβάνονται στα παραπάνω όρια όσο και αυτά που έχουν πρόσωπο 
σε τµήµατα των προαναφερθέντων οδών).     
δ) Πλατείες – Άλλοι Κοινόχρηστοι Χώροι 76,00€/m2 ετησίως. 
ε) Βασικό Οδικό ∆ίκτυο (Λ. Κηφισίας, Παλαιολόγου – Παπανικολή, ∆. Πλακεντίας, 
Αγ. Παρασκευής, Κ. Βάρναλη, Λ. Μεσογείων, Λ. Πεντέλης, Εθν. Αντιστάσεως), 
65,00€/m2 ετησίως. 
στ) Υπόλοιπη Περιφέρεια 40,00€/m2 ετησίως. 

 

2. Για κατάληψη πεζοδροµίων µε:                                                                    

 
α) οικοδοµικά υλικά - ικριδώµατα (σκαλωσιές) - µεταλλική περίφραξη - χηµικές τουαλέτες 
1€/m2 ηµερησίως. 
β) για τοποθέτηση ανοικτών συλλεκτήρων µε µπάζα 1,00€/m2 ηµερησίως         
γ) κατάληψη οδοστρώµατος για σκυροδέτηση 50,00€ ηµερησίως 
δ) κατάληψη οδοστρώµατος για µετακόµιση 20,00€ ηµερησίως ανά όχηµα. 
 

3. Για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων ανά m2 από µικροπωλητές. 

 
α) Για εορτές και πανηγύρια  20,00€/m2  κατά τη διάρκεια της πανήγυρης. 
β) Για εµπόριο πλησίον  λαϊκών  αγορών  200,00€/m2 ετησίως. 
γ) Για πώληση Χριστουγεννιάτικων δέντρων  500,00€ εφ’άπαξ  ανά σεζόν    
δ) Για χριστουγεννιάτικη – πασχαλινή αγορά 20,00€/m2 εβδοµαδιαίως. 
ε) Για περιπτώσεις χρήσης πεζοδροµίων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων για χαρταετούς – Κ. 
∆ευτέρα, σηµαίες, άνθη Πρωτοµαγιά,) ποσό 10,00 € /m2 για βραχυχρόνιες άδειες από 1 έως 
4 ηµέρες.  
στ) Για λοιπό στάσιµο εµπόριο ποσό 150€/m2 ετησίως. 

 

4. Για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου πέριξ περιπτέρου ως εξής: 

 
Ζώνη Α΄. Η ζώνη αυτή περιλαµβάνει την πλατεία Ελευθερωτών, την πλατεία ∆ούρου και 
γενικά το κέντρο της πόλης που περικλείεται από τις οδούς 25ης Μαρτίου, Καλογρέζας, 
Αριστοφάνους, Παπάγου, Κανατσούλη, Γκίνη και Κολοκοτρώνη, 163,00€/m2 

Ζώνη Β΄. Η ζώνη αυτή περιλαµβάνει τις λοιπές πλατείες του ∆ήµου και το βασικό οδικό 
δίκτυο. Ήτοι την Λ. Μεσογείων, την Λ. Κηφισίας, την Λ. Πεντέλης, την Παλαιολόγου – 
Παπανικολή, την ∆. Πλακεντίας, την Αγ. Παρασκευής και την Εθ. Αντιστάσεως, 95,00€/m2 

Ζώνη Γ΄. Η ζώνη αυτή περιλαµβάνει την υπόλοιπη περιφέρεια του ∆ήµου, 66,00€/m2 
 
5. Για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για εκδηλώσεις διαφηµιστικού και λοιπού 

περιεχοµένου 250,00€/m2  ηµερησίως. 
 
6. Για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από  καντίνες κλπ. 540,00€/m2 ετησίως. 
    

7. Για πώληση παραδοσιακών προϊόντων (κουλούρια κλπ.) 500,00€ για το κέντρο τα 2m2 
ετησίως και 250,00€ για την περιφέρεια. 

       
8.Για Α.Τ.Μ τραπεζών (χρήση πεζοδροµίων πλατειών ,κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση ΑΤΜ  
τραπεζών) ποσό 5.000,00/Μ2 ετησίως. 

 

9. ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ, ΠΑΣΣΑΛΟΙ, ΤΕΝΤΕΣ Ή ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 

 
Ορίζεται τέλος 250,00€ το χρόνο για κάθε αυθαίρετη µεταλλική ή ξύλινη κατασκευή, πάσσαλο, 
νάιλον, συνεχόµενα σε γραµµικά µέτρα, ζαρντινιέρα, ηχεία ή οποιοδήποτε εµπόδιο µόνο για 
τον υπολογισµό προστίµου. 
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Για τις τέντες που στηρίζονται στο έδαφος σε δύο ή περισσότερα στηρίγµατα, µε οποιοδήποτε 
τρόπο ή όταν οι πάσσαλοι και τα εµπόδια συνδέονται µεταξύ τους µε αλυσίδα ή µε άλλο τρόπο 
αυθαίρετα, ορίζεται το ίδιο τέλος από  250,00€ το γραµµικό µέτρο µόνο για τον υπολογισµό 
του προστίµου. Τα γραµµικά µέτρα στις τέντες, ζαρντινιέρες υπολογίζονται από τη µεγαλύτερη 
πλευρά τους. 

 

10. Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α  

 
Με γνώµονα τη δικαιότερη κατανοµή της επιβάρυνσης των καταστηµαταρχών που τοποθετούν 
εµπορεύµατα σε κοινόχρηστους χώρους και τα οφέλη που αποκοµίζουν από την χρήση τους, 
ορίζονται οι ίδιες ζώνες, όπως στα τραπεζοκαθίσµατα µε µειωµένο τέλος κατά 20%. 

 

11. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
Για την τοποθέτηση πινακίδων µε το σήµα της συµβεβληµένης εταιρείας πετρελαιοειδών και τις 
τιµές των καυσίµων σε περιοχή κοινοχρήστου χώρου, ορίζεται ετήσιο τέλος 300,00€ για 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µέχρι 1 τ.µ. Η προθεσµία και ο τρόπος καταβολής των τελών 
ορίζεται όπως και στα τραπεζοκαθίσµατα. 
 
Για τους αιτούντες άδεια κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων  για το  έτος 2018 η πληρωµή του 
τέλους θα γίνεται µε τους εξής τρόπους: 
 
α) ΄Εως 1.000€, η καταβολή του τέλους θα γίνεται  σε δύο ισόποσες µηνιαίες δόσεις  χωρίς να 
απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ως εξής: 
 

- Μέχρι 28/02/2018 καταβολή του 50% της συνολικής οφειλής ( Α’ ∆όση) 
- Μέχρι 30/03/2018 η καταβολή του υπολοίπου 50% της συνολικής οφειλής (Β’ ∆όση) 

 
β) Όταν το ύψος του τέλους υπερβαίνει τα 1.000,01€, δύναται ο ενδιαφερόµενος να 
καταβάλει το 30%, χωρίς να απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής και το υπόλοιπο σε 
τέσσερις ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης τον επόµενο µήνα της καταβολής του 
30%, ως κάτωθι: 
 

- Μέχρι 28/02/2018 καταβολή του 30% της συνολικής οφειλής  
- Μέχρι 30/03/2018 καταβολή της Α’ ∆όσης  
- Μέχρι 30/04/2018 καταβολή της Β’ ∆όσης  
- Μέχρι 31/05/2018 καταβολή της Γ’ ∆όσης 
- Μέχρι 29/06/2018 καταβολή της ∆’ ∆όσης 
 

Τέλος, το ειδικό πρόστιµο (Ν.4483/20174 άρθρο 55) για τα έξοδα µεταφοράς και 
αποθήκευσης των κάθε είδους αντικειµένων που θα µεταφερθούν από το ∆ήµο σε περίπτωση 
αυθαίρετης χρήσης, ορίζεται σε 20,00€ ανά τετραγωνικό µέτρο κοινόχρηστου χώρου. Αν 
το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών 
από την ηµέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται 
ή να καταστρέφονται από το δήµο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 199 του Ν. 3463/2006.  

2) την εισήγηση του θέµατος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά. 
 
Οι κ.κ. Γ. Κουράσης και Ν. Πράσσος δήλωσαν «Παρών». 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Π7ΤΩΗΔ-ΞΚΘ



 8 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 806/2017. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 
                
                    Χαλάνδρι, 24/10/2017 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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