ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 31 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 445 / 2020.
Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη
αναπροσαρμογή των τελών χρήσης πεζοδρομίωνκοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
Στη Βέροια, σήμερα στις 9 Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρες από 09:00 έως 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 04-12-2020 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 8 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Γ. Γουλτίδης
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Κ. Τροχόπουλος
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 30-11-2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 επιβάλλεται υπέρ των Δήμων
και Κοινοτήτων τέλος χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κλπ. Οι χώροι που
επιτρέπεται η χρήση, καθώς και το τέλος χρήσης καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4623/2019:
«Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής
επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από
τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από
εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις
ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό
στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων».
Με την αριθμ. 743/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας
αποφασίστηκε για το έτος 2020 η μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης πεζοδρομίωνκοινόχρηστων χώρων κλπ. Ειδικότερα:
1. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α΄ 35,15€ / τ.μ. τον χρόνο.
Η Ζώνη Α΄ περιλαμβάνει: τις πλατείες Εληάς και Δημαρχείου καθώς επίσης και τις
οδούς Εληάς – Μητροπόλεως – πλατεία Ωρολογίου – Βενιζέλου (μέχρι τα φανάρια της

οδού Θεσ/νίκης) – Ανοίξεως – Μαλακούση (από Βενιζέλου μέχρι Κεντρικής) – Κεντρικής
(από πλατεία Αγ. Αντωνίου μέχρι Πλατεία Ρακτιβάν) – Εμπορικό Κέντρο (περιλαμβάνει τις
οδούς Ιπποκράτους – Προφ. Ηλία - Α. Τσούπελη – Αριστοτέλους – Τσαλδάρη – Κάππου –
Βικέλα – Α. Καμάρα – Μητροφάνους – Φιλίππου).
β) Ζώνη Β ΄ 23,30€ / τ.μ. τον χρόνο.
Η Ζώνη Β΄ περιλαμβάνει: τις οδούς που βρίσκονται εντός των οικοδομικών
τετραγώνων των οδών Βενιζέλου – Αριστοφάνους – Κεντρικής – πλατεία Ρακτιβάν –
Κολοκοτρώνη – Καραϊσκάκη – Θωμαΐδου – Πιερίων (μέχρι διασταύρωση Παπάγου) –
Ανοίξεως – Βενιζέλου.
γ) Ζώνη Γ΄ 18,40 € /τ.μ. τον χρόνο και ισχύει και για τις περιοχές των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βέροιας.
Η Ζώνη Γ΄ περιλαμβάνει όλους τους άλλους δρόμους της πόλης Βέροιας καθώς και τα
Δημοτικά διαμερίσματα.
δ) Σε 80,00€ /τμ τον χρόνο: Για τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων με άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας Μπαρ, Καφέ, Ταβέρνα, Ουζερί, Τρόφιμα κλπ. ή με άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων αναψυχής ή επιχειρήσεων
μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου ή πλήρους γεύματος της Α
ζώνης που βρίσκονται:
1) Στην οδό Εληάς και στη Λ. Ανοίξεως (από το ύψος της οδού Κωττουνίου έως το ύψος
της οδού 28ης Οκτωβρίου).
2) Στις οδούς Κοντογεωργάκη και Έλλης.
3) Στο Εμπορικό Κέντρο (περιλαμβάνει τις οδούς Ιπποκράτους – Προφήτη Ηλία – Α.
Τσούπελη – Αριστοτέλους – Τσαλδάρη – Κάππου – Βικέλα – Α. Καμάρα – Μητροφάνους
– Φιλίππου).
4) Στις διασταυρώσεις των οδών: α) Μητροπόλεως (έως τη διασταύρωση με τις οδούς
Κοντογεωργάκη και Ιπποκράτους) – Βενιζέλου (έως τη διασταύρωση με τις οδούς
Προφήτη Ηλία και Μούμογλου – Εληάς.
2. ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α΄ 23,30€/ τ.μ. τον χρόνο.
β) Ζώνη Β΄ 18,95€/ τ.μ. τον χρόνο.
γ) Ζώνη Γ΄ 17,90€/τ.μ. τον χρόνο, ισχύει και για τις περιοχές των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βέροιας.
3. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:
Τα είδη αυτά δεν επιτρέπονται και θα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση παράνομης
τοποθέτησής τους επιβάλλεται τέλος 64,90 € και πρόστιμο διπλάσιο του τέλους.
4. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:
α) Για διαφήμιση ετήσιας χρήσης 4,90€ το γραμμικό μέτρο / μήνα, ανεξάρτητα από το
τέλος διαφήμισης.
β) Για ολιγοήμερη χρήση από 6,45€ το γραμμικό μέτρο / ημέρα.
5. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ:
α) Παιχνιδιών στο Πάρκο Εληάς στις θέσεις των Αγ. Αναργύρων 62,70€ το χρόνο.
β) Καλαμποκιών – Κάστανων 62,70€ το χρόνο.
6. ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ
α) 62,70€ / τ.μ. το χρόνο, σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του
επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.
β) Για καντίνες που βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο, πάγιο τέλος και τέλος καθαριότητας
250,00 € ανά έτος.
7. ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.
32,45€ / τ.μ. το χρόνο, σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του
επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.
8. ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ:
62,20€ / τ.μ. το χρόνο, σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του
επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.

9. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ:
9,15€ / κ.μ. το χρόνο για δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων και γεφυροπλάστιγγες.
10. ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ:
Σε 3 σημεία της πόλης για τη διαφήμιση των έργων τους, στο ποσό των 30,00€ το
χρόνο.
11. ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
13,00€ το τ.μ. το μήνα.
12. ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
50,00€ για 2 εβδομάδες.
120,00€ για 1 μήνα.
200,00€ για 1,5 μήνα.
100,00€ για κάθε επόμενο 15νθήμερο.
13. ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ή ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
α) Ψυγεία αναψυκτικών με μία (1) πόρτα : 60,00€.
β) Ψυγεία αναψυκτικών με δύο (2) πόρτες : 80,00€.
γ) Ψυγεία αναψυκτικών με τρεις (3) πόρτες : 100,00€.
δ) Στάντ εφημερίδων και περιοδικών μέχρι 0,50τ.μ. έκαστο: 30,00€.
ε) Θάλαμοι συντήρησης για σάντουιτς ή γλυκά : 30,00€.
στ) Ψυγεία παγωτών : 80,00€.
14. ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
α) Για την πόλη της Βέροιας και για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ημερών, για τους
μικροπωλητές 100,00€.
β) Για τις υπόλοιπες Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες και για χρονικό διάστημα μέχρι
πέντε (5) ημερών για τις καντίνες 100,00 € και για τους μικροπωλητές 50,00€.
15. ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΤΜ, ΚΑΦΑΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ
ΘΑΛΑΜΩΝ:
150,00€ ανά έτος.
Το ανωτέρω τέλος θα προσαυξάνεται ποσοστιαία σύμφωνα με την εκάστοτε αύξηση των
τιμολογίων της ΔΕΗ.
16. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
α) Ζώνη Α΄ = 250,00 € για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή
του περιπτέρου.
Η Ζώνη Α΄ περιλαμβάνει: τις πλατείες Εληάς και Δημαρχείου καθώς επίσης και τις
οδούς Εληάς – Μητροπόλεως – Πλατεία Ωρολογίου – Βενιζέλου (μέχρι τα φανάρια της
οδού Θεσ/νίκης) – Ανοίξεως – Μαλακούση (από Βενιζέλου μέχρι Κεντρικής) – Κεντρικής
(Από πλατεία Αγ. Αντωνίου μέχρι πλατεία Ρακτιβάν) – Εμπορικό Κέντρο (περιλαμβάνει τις
οδούς Ιπποκράτους – Προφ. Ηλία - Α. Τσούπελη – Αριστοτέλους – Τσαλδάρη – Κάππου –
Βικέλα – Α. Καμάρα – Μητροφάνους – Φιλίππου).
β) Ζώνη Β ΄ = 200,00€ για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή
του περιπτέρου.
Η Ζώνη Β΄ περιλαμβάνει: τις οδούς που βρίσκονται εντός των οικοδομικών
τετραγώνων των οδών Βενιζέλου – Αριστοφάνους – Κεντρικής – πλατεία Ρακτιβάν –
Κολοκοτρώνη – Καραϊσκάκη – Θωμαΐδου – Πιερίων (μέχρι διασταύρωση Παπάγου) –
Ανοίξεως – Βενιζέλου.
γ) Ζώνη Γ΄ = 150,00€ για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του
περιπτέρου και ισχύει και για τις περιοχές των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου Βέροιας.
Η Ζώνη Γ΄ περιλαμβάνει: όλους τους άλλους δρόμους της πόλης Βέροιας καθώς και τα
Δημοτικά διαμερίσματα.
Το τέλος καταβάλλεται και από τα κλειστά περίπτερα ανάλογα με τη ζώνη που
βρίσκονται και ανά εξάμηνο αναλογικά.
17. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Οι αυτόματοι πωλητές δεν επιτρέπονται σε μόνιμη εγκατάσταση σε πεζοδρόμια και
κοινόχρηστους χώρους και όπου υπάρχουν θα πρέπει να αφαιρεθούν.
Σε περίπτωση παράνομης τοποθέτησής τους, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο του
τέλους, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4257/2014.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας να
εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης
πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κλπ., για το έτος 2021.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Κ.Τροχόπουλος: «Προτείνω να αναβληθεί το θέμα λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει
διαμορφωθεί ακόμα το πλαίσιο από το αρμόδιο Υπουργείο λόγω των ειδικών συνθηκών της
πανδημίας.
Αν ωστόσο δεν γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής, προτείνω την μείωση των τελών σε
ποσοστό 50% ως εναλλακτική πρόταση λόγω της άνω του εξαμήνου κατάστασης της
πανδημίας του κορονοϊού».
Πρόεδρος: Σύμφωνα με την εισήγηση προτείνω τη μη αναπροσαρμογή των τελών
χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι.
Ο Κ.Τροχόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 30-11-2020 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.
2. Την αριθμ. 743/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας.
3. Την πρόταση του Προέδρου.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 και του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή των Τελών χρήσης
πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. και να παραμείνουν ως έχουν και όπως αυτά
έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την αριθμ. 743/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 445 / 2020.
.................................................................………………………...………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 10-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος
ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX
: 2331350515
e-mail : nikopoulos@veria.gr

Βέροια

-2020

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 445/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή των
τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 445/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Κοινοποίηση
Α/1α
Β΄

