ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 576/2001
Περίληψη
Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων κοινόχρηστων χώρων.
Σήμερα 29 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 25-10-2001 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
574/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 577/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Πιτούλιας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 578/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 582/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 590/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Ν.
Χαμαλής, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη, 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 κ.λ.π. Οι
χώροι που επιτρέπεται η χρήση καθώς και το τέλος καθορίζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την 492/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε το τέλος
χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων για έτος 2001 ως εξής:
1.ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α΄ από 9.000 δρχ.σε 9.500 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (27,88 ΕΥΡΩ).
β) Ζώνη Β ΄από 6.000 δρχ.σε 6.300 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (18,50 ΕΥΡΩ).
γ) Ζώνη Γ΄ εγκρίνει την επιβολή τέλους 5.000 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (14,67 ΕΥΡΩ) για
περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
δ) Για τραπεζοκαθίσματα στην οδό Εληάς και στην Λ. Ανοίξεως (από Μπάσκετ
Εληάς μέχρι τον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ) από 27.500 δρχ.σε 30.000 δρχ. το τ.μ. το
χρόνο (88 ΕΥΡΩ).
ε) 1. Για τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μπαρ,
Καφέ, κ.λ.π. στις οδούς Κοντογεωργάκη, Έλλης καθώς και στις οδούς που
περικλείονται στο πεζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο από 33.000 δρχ. σε 35.000 δρχ.
το τ.μ. το χρόνο (102,70 ΕΥΡΩ).
2. Για τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Ταβέρνα, Ουζερί, Τρόφιμα κ.λ.π. στις οδούς Κοντογεωργάκη, Έλλης καθώς και στις
οδούς που περικλείονται στο πεζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο από 16.600 δρχ.σε
18.000 δρχ. το τ.μ. το χρόνο ( 52,82 ΕΥΡΩ).
2.ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α ΄από 6.000 δρχ.σε 6.300 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (18,50 ΕΥΡΩ) .
β) Ζώνη Β ΄ από 5.000δρχ. σε 5.200 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (15,26 ΕΥΡΩ).
γ) Ζώνη Γ . Εγκρίνει την επιβολή τέλους 5.000 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (14,67 ΕΥΡΩ)
για περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
3. ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:
Από 3.300 δρχ.σε 3.500 δρχ. το τ.μ. το μήνα (10,27 ΕΥΡΩ)
4.ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ :
Για ψυγεία παγωτών από 15.500 δρχ.σε 17.000 δρχ. (49,88 ΕΥΡΩ) το καθένα για
τη θερινή περίοδο ανεξαρτήτως εμβαδού.
Η θερινή περίοδος λογίζεται από 15/4 μέχρι 14/10 μετά το διάστημα αυτό τα ψυγεία
θα πρέπει ν ΄απομακρύνονται.
5. ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΥΣ – ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:
Τα είδη αυτά δεν επιτρέπονται και θα πρέπει ν ΄αφαιρεθούν . Σε περίπτωση
παράνομης τοποθέτησης τους επιβάλλεται τέλος από 15.500 δρχ.σε 17.000 δρχ. το
τ.μ. το χρόνο (49,88 ΕΥΡΩ) .
6. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:
α) Για διαφήμιση για ετήσια χρήσης από 1.200 δρχ.σε 1.300 δρχ. το γραμμικό μέτρο
το μήνα (3,80 ΕΥΡΩ) ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης και για ολιγοήμερη
χρήση από 1.450 δρχ.σε 1.600 δρχ. το γραμμικό μέτρο την ημέρα (4,69 ΕΥΡΩ) .
β) Για ολιγοήμερη χρήση σε έκτακτες περιπτώσεις από 1.450 δρχ.σε 1.600 δρχ. το
τ.μ. την ημέρα (4,69 ΕΥΡΩ) .

7. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ:
α) Παιχνιδιών στο Πάρκο Εληάς στις θέσεις των Αγ. Αναργύρων από 15.500 δρχ.σε
17.000 δρχ. το χρόνο (49,88 ΕΥΡΩ)
β) Καλαμποκιών – καστανάδες από 15.500 δρχ.σε 17.000 δρχ. το χρόνο (49,88
ΕΥΡΩ)
8. ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ:
Από 15.500 δρχ. σε 17.000 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (49.88 ΕΥΡΩ) σύμφωνα με τις
διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς κατ του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου
κοινόχρηστου χώρου.
9. ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.:
Από 8.200 δρχ.σε 8.500 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (24,95 ΕΥΡΩ) σύμφωνα με τις
διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου
κοινόχρηστου χώρου.
10. ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ:
Από 15.500 δρχ.σε 17.000 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (49,88 ΕΥΡΩ) σύμφωνα με τις
διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου
κοινόχρηστου χώρου.
11. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ:
α) Για δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων από 2.200 δρχ.σε 2.500 δρχ. το κ.μ. το
χρόνο ( 7,33 ΕΥΡΩ).
β) Για γεφυροπλάστιγγες από 2.200 δρχ.σε 2.500 δρχ. το κ.μ. το χρόνο (7,33 ΕΥΡΩ).
γ) Για διέλευση καλωδίων από 1.200 δρχ.σε 1.500 δρχ. το μέτρο το χρόνο (4,40
ΕΥΡΩ) .
12.ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ:
Σε 3 σημεία της πόλης για τη διαφήμιση των έργων τους, στο ποσό των 9.500 δρχ. το
χρόνο (27,87 ΕΥΡΩ).
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 25-10-2001
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ. με την οποία αυτή εισηγείται
ομόφωνα:
1.ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α΄ από 9.500 δρχ. σε 9.800 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (28,80 ΕΥΡΩ).
β) Ζώνη Β ΄από 6.300 δρχ.σε 6.500 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (19,00 ΕΥΡΩ)
γ) Ζώνη Γ΄. Εγκρίνει την επιβολή τέλους 5.100 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (15,60 ΕΥΡΩ)
για περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
δ) Για τραπεζοκαθίσματα στην οδό Εληάς και στην Λ. Ανοίξεως (από Μπάσκετ
Εληάς μέχρι τον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων ) από 30.000 δρχ. σε 31.000 δρχ. το τ.μ. το
χρόνο (91,00) ΕΥΡΩ).
ε) 1. Για τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μπαρ,
Καφέ, κ.λ.π. στις οδούς Κοντογεωργάκη, Έλλης καθώς και στις οδούς που
περικλείονται στο πεζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο από 35.000 δρχ.σε 36.000 δρχ.
το τ.μ. το χρόνο (106,00 ΕΥΡΩ)
2. Για τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Ταβέρνα, Ουζερί, Τρόφιμα κ.λ.π. στις οδούς Κοντογεωργάκη, Έλλης καθώς και στις
οδούς που περικλείονται στο πεζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο από 18.000 δρχ.σε
18.500 δρχ. το τ.μ. το χρόνο ( 55,00 ΕΥΡΩ)
2.ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α ΄από 6.300 δρχ.σε 6.500 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (19,00 ΕΥΡΩ)
β) Ζώνη Β ΄ από 5.200 σε 5.300 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (15,50 ΕΥΡΩ)

γ) Ζώνη Γ΄. Εγκρίνει την επιβολή τέλους 5.100 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (15,00 ΕΥΡΩ)
ια περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
3. ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:
Από 3.500 δρχ.σε 3.600 δρχ. το τ.μ. το μήνα (10,50 ΕΥΡΩ)
4.ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ :
Για ψυγεία παγωτών από 17.000 δρχ. σε 17.500 δρχ. (51,50 ΕΥΡΩ) το καθένα για
τη θερινή περίοδο ανεξαρτήτως εμβαδού.
Η θερινή περίοδος λογίζεται από 15/4 μέχρι 14/10 μετά το διάστημα αυτό τα ψυγεία
θα πρέπει ν ΄απομακρύνονται.
5. ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΥΣ – ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:
Τα είδη αυτά δεν επιτρέπονται και θα πρέπει ν ΄αφαιρεθούν . Σε περίπτωση
παράνομης τοποθέτησης τους επιβάλλεται τέλος από 17.000 δρχ. σε 17.500 δρχ. το
τ.μ. το χρόνο (51,50 ΕΥΡΩ) .
6. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:
α) Για διαφήμιση για ετήσια χρήσης από 1.300 δρχ.σε 1.350 δρχ. το γραμμικό μέτρο
το μήνα (4,00 ΕΥΡΩ) ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης και για ολιγοήμερη
χρήση από 1.600 σε 1.650 δρχ. το γραμμικό μέτρο την ημέρα (5,00 ΕΥΡΩ).
β) Για ολιγοήμερη χρήση σε έκτακτες περιπτώσεις από 1.600 δρχ. σε 1.650 δρχ. το
τ.μ. την ημέρα (5,00 ΕΥΡΩ)
7. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ:
α) Παιχνιδιών στο Πάρκο Εληάς στις θέσεις των Αγ. Αναργύρων από 17.000 δρχ. σε
17.500 δρχ. το χρόνο (51,40 ΕΥΡΩ)
β) Καλαμποκιών – καστανάδες από 17.000 δρχ. σε 17.500 δρχ. το χρόνο (51,40
ΕΥΡΩ) .
8. ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ:
Από 17.000 δρχ.σε 17.500 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (51,40 ΕΥΡΩ) σύμφωνα με τις
διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου
κοινόχρηστου χώρου.
9. ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.:
Από 8.500 δρχ. σε 8.000 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (25,80 ΕΥΡΩ) σύμφωνα με τις
διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου
κοινόχρηστου χώρου.
10. ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ:
Από 17.000 δρχ. σε 17.500 δρχ. το τ.μ. το χρόνο (51,40 ΕΥΡΩ) σύμφωνα με τις
διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου
κοινόχρηστου χώρου.
11. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ:
α) Για δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων από 2.500 δρχ. σε 2.600 δρχ. το κ.μ. το
χρόνο ( 7,60 ΕΥΡΩ).
β) Για γεφυροπλάστιγγες από 2.500 δρχ.σε 2.600 δρχ. το κ.μ. το χρόνο (7,60 ΕΥΡΩ)
γ) Για διέλευση καλωδίων από 1.500 δρχ.σε 1.550 δρχ. το μέτρο το χρόνο (4,50
ΕΥΡΩ) .
12.ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ:
Σε 3 σημεία της πόλης για τη διαφήμιση των έργων τους, στο ποσό των 9.785 δρχ. το
χρόνο (28,72 ΕΥΡΩ) .
Και κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πουλασουχίδης :Εχουν ορισθεί σε ευρώ οι τιμές αυτές:
Χαμαλής :Είναι και σε ευρώ.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.

Σκουμπόπουλος :Συμφωνούμε με την εισήγηση της επιτροπής εκτός από 2
περιπτώσεις.
1)Στη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που αφορά τη διαφήμιση, να
αναβάλουμε το θέμα και να το συζητήσουμε όταν θα έρθει το θέμα της διαφήμισης.
2)Για τα ταμπλώ των κινηματογράφων. Ένας κινηματογράφος έχει μείνει
στην πόλη. Ας καταργήσουμε το τέλος.
Δήμαρχος :Για την 1η περίπτωση, από τη στιγμή που οι αυξήσεις αυτές είναι
μικρές,3-3,5%, ας το αφήσουμε για όπου θα ορίζουμε αυτές τις τιμές.
Σ΄ότι αφορά τα ταμπλώ των κινηματογράφων αφού προβλέπεται από το νόμο
να παραμείνει η ίδια τιμή χωρίς καμία αναπροσαρμογή.
Σκουμπόπουλος : Εμείς το καθορίζουμε κι όχι ο νόμος.
Δήμαρχος :Να είναι μηδέν το τέλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κ. Κόλβατζη.
2.- Την με αριθ. 492/2000 απόφασή του με την οποία καθορίστηκε το τέλος χρήσης
πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2001.
3.- Την από 25-10-2001 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
4.- Ότι προκειμένου ν΄ αυξηθεί το παραπάνω έσοδο για ν΄ αντιμετωπίσει ο Δήμος τις
αυξημένες δαπάνες λειτουργίας του, πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του τέλους
χρήσεως πεζοδρομίου.
5.- Την πρόταση του Δημάρχου.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 24/9-20/10/58 Β.Δ. «περί προσόδων των
Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 καθώς και του άρθρου 30 του
Ν. 2000/91, καθώς και της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 2539/97.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την αναπροσαρμογή του τέλους χρήσεως πεζοδρομίων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας, στις παρακάτω κατηγορίες, ως εξής:
1. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α΄: από 9.500 δρχ.σε 9.800 δρχ. (28,80 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο.
β) Ζώνη Β΄: από 6.300 δρχ.σε 6.500 δρχ. (19,00 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο.
γ) Ζώνη Γ΄: από 5.000 δρχ. σε 5.100 δρχ. (15,00 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο, για περιοχές
των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
δ) Για τραπεζοκαθίσματα στην οδό Εληάς και στην Λ. Ανοίξεως (από Μπάσκετ
Εληάς μέχρι τον Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων) από 30.000 δρχ.σε 31.000 δρχ. (91,00 ευρώ)
το τ.μ. το χρόνο.
ε) 1. Για τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μπαρ,
Καφέ, κ.λ.π. στις οδούς Κοντογεωργάκη, Έλλης καθώς και στις οδούς που
περικλείονται στο πεζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο από 35.000 δρχ.σε 36.000 δρχ.
(106,00 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο.
2. Για τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Ταβέρνα, Ουζερί, Τρόφιμα κ.λ.π. στις οδούς Κοντογεωργάκη, Έλλης καθώς και στις
οδούς που περικλείονται στο πεζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο από 18.000 δρχ.σε
18.500 δρχ. (55,00 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο.
2. ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α΄: από 6.300 δρχ.σε 6.500 δρχ. (19,00 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο.
β) Ζώνη Β΄: από 5.200 δρχ.σε 5.300 δρχ. (15,50 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο.
γ) Ζώνη Γ΄: από 5.000 δρχ.σε 5.100 δρχ. (15,00 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο, για περιοχές
των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.

3. ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:
Από 3.500 δρχ.σε 3.600 δρχ. (10,50 ευρώ) το τ.μ. το μήνα.
4. ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ:
Για ψυγεία παγωτών, από 17.000 δρχ.σε 17.500 δρχ. (51,50 ευρώ) το καθένα, για την
θερινή περίοδο ανεξαρτήτως εμβαδού.
Η θερινή περίοδος λογίζεται από 15/4 μέχρι 14/10. Μετά το διάστημα αυτό τα
ψυγεία θα πρέπει ν’ απομακρύνονται.
5. ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΥΣ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:
Τα είδη αυτά δεν επιτρέπονται και θα πρέπει ν’ αφαιρεθούν. Σε περίπτωση
παράνομης τοποθέτησής τους επιβάλλεται τέλος από 17.000 δρχ.σε 17.500 δρχ.
(51,50 ευρώ) το τ.μ. και πρόστιμο διπλάσιο του τέλους.
6. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:
α) Για διαφήμιση για ετήσια χρήση από 1.300 δρχ.σε 1.350 δρχ. (4,00 ευρώ) το
γραμμικό μέτρο το μήνα ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης και για ολιγοήμερη
χρήση από 1.600 δρχ.σε 1.650 δρχ. (5,00 ευρώ) το γραμμικό μέτρο την ημέρα.
β) Για ολιγοήμερη χρήση σε έκτακτες περιπτώσεις από 1.600 δρχ.σε 1.650 δρχ. (5,00
ευρώ) το τ.μ. την ημέρα.
7. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ:
α) Παιχνιδιών στο Πάρκο Εληάς στις θέσεις των Αγ. Αναργύρων από 17.000 δρχ. σε
17.500 δρχ. (51,40 ευρώ) το χρόνο.
β) Καλαμποκιών - καστανάδες από 17.000 δρχ.σε 17.500 δρχ. (51,40 ευρώ) το
χρόνο.
8. ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ:
Από 17.000 δρχ.σε 17.500 δρχ. (51,40 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο σύμφωνα με τις
διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου
κοινοχρήστου χώρου.
9. ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΛΠ:
Από 8.500 δρχ.σε 8.800 δρχ. (25,80 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο σύμφωνα με τις
διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου
κοινοχρήστου χώρου.
10. ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ:
Από 17.000 δρχ.σε 17.500 δρχ. (51,40 ευρώ) το τ.μ. το χρόνο σύμφωνα με τις
διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου
κοινοχρήστου χώρου.
11. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ:
α) Για δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων από 2.500 δρχ.σε 2.600 δρχ. (7,60
ευρώ) το κ.μ. το χρόνο.
β) Για γεφυροπλάστιγγες από 2.500 δρχ.σε 2.600 δρχ. (7,60 ευρώ) το κ.μ. το χρόνο.
γ) Για διέλευση καλωδίων από 1.500 δρχ. σε 1.550 δρχ. (4,50 ευρώ) το μέτρο το
χρόνο.
Β) Εγκρίνει το τέλος της παρακάτω κατηγορίας ως εξής:
12. ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΩ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ :
Σε 3 σημεία της πόλης για τη διαφήμιση των έργων τους, στο ποσό των 0 δρχ. (0
ευρώ) το χρόνο.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2002.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 576/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ε.
Γ.
Ν.
Λ.
Ν.
Σ.
Ι.
Π.
Α.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Κεσίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-11-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.
Π.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης
Αγαθαγγελίδης

