ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 630/2009
Περίληψη
Αναπροσαρμογή τελών χρήσης
κοινόχρηστων χώρων.

πεζοδρομίων

-

Σήμερα 26 Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 22-10-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 622/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 626/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Διαμαντής.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ανάπτυξης & Οικονομικών Παύλου Παυλίδη, 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 595/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μη
αναπροσαρμογή του τέλους και παρέμεινε ως εξής:
1.ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α΄ 35.15 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο.
β) Ζώνη Β ΄ 23.30 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο.
γ)Ζώνη Γ΄ 18.40 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο Το ποσό αυτό ισχύει και για τις 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 ) 110.90 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο
ε) 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 129.80 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο.
στ) 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 67.10 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο.
2.ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ:
α) Ζώνη Α΄ 23,30 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο
β) Ζώνη Β΄ 18,95 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο
γ)Ζώνη Γ΄ 17,90 € το τ.μ. το χρόνο Το ποσό αυτό ισχύει και για περιοχές των
Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
3. ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:
13,00 ΕΥΡΩ το τ.μ. το μήνα
4.ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ή ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Για ψυγείο παγωτών ή αναψυκτικών 62,20 ΕΥΡΩ για τη θερινή περίοδο
(επιτρέπεται μόνο ένα τεμάχιο).
Η θερινή περίοδος λογίζεται 15/4 μέχρι 14/10 μετά το διάστημα αυτό το ψυγείο θα
πρέπει ν ΄απομακρύνετε.
5. ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΥΣ – ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:
Τα είδη αυτά δεν επιτρέπονται και θα πρέπει ν΄ αφαιρεθούν. Σε περίπτωση
παράνομης τοποθέτησης τους επιβάλλεται τέλος 64,90 ΕΥΡΩ και πρόστιμο
διπλάσιο του τέλους.
6. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:
α) Για διαφήμιση για ετήσια χρήσης από 4.90 ΕΥΡΩ το γραμμικό μέτρο το μήνα
ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης και για ολιγοήμερη χρήση από 6.45 ΕΥΡΩ το
γραμμικό μέτρο την ημέρα.
7. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ:
α) Παιχνιδιών στο Πάρκο Εληάς στις θέσεις των Αγ. Αναργύρων 62,70 ΕΥΡΩ το
χρόνο.
β) Καλαμποκιών – καστάνων 62,70 ΕΥΡΩ το χρόνο.

8. ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ
62,70 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και
του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.
9. ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.
32,45 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και
του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.
10. ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ:
62,20 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και
του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.
11. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ:
α) Για δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων 9,15 ΕΥΡΩ το κ.μ. το χρόνο.
β) Για γεφυροπλάστιγγες 9,15 ΕΥΡΩ το κ.μ. το χρόνο.
γ) Για διέλευση καλωδίων 5,50 ΕΥΡΩ το μέτρο το χρόνο.
12.ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ:
Σε 3 σημεία της πόλης για τη διαφήμιση των έργων τους, στο ποσό των 30,00 € το
χρόνο .
Η Ζώνη Α΄ περιλαμβάνει της οδούς Εληάς-Μητροπόλεως-Πλατεία ΩρολογίουΒενιζέλου(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.ΗλίαΑ.Τσούπελη-Αριστοφάνους-Τσαλδάρη-Καππου-Βικέλα-Α.Καμάρα-ΜητροφάνουςΦιλιππου).
Η Ζώνη Β΄ περιλαμβάνει τις οδούς που βρίσκονται εντός των οικοδομικών
τετραγώνων των οδών Βενιζέλου – Αριστοφάνους – Κεντρικής – Πλ. Ρακτιβάν –
Κολοκοτρώνη - Καραϊσκάκη – Θωμαϊδου - Πιερίων (μέχρι διαστ Παπάγου) Ανοίξεως – Βενιζέλου.
Η Ζώνη Γ΄ περιλαμβάνει όλους άλλους δρόμους της πόλης Βέροιας καθώς
επίσης και τα Δημοτικά διαμερίσματα.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίου.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 21-10-2009 εισήγηση της
επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα την
αναπροσαρμογή των τελών πεζοδρομίων-κοιν/στων χώρων για το έτος 2010,
συμπεριλαμβανομένων και των κινηματογραφικών πλατό, ως εξής:
1.ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: (ό,τι ίσχυε και το 2009)
α) Ζώνη Α΄ 35,15 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο.
β) Ζώνη Β ΄ 23,30 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο.
γ)Ζώνη Γ΄ 18,40 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο Το ποσό αυτό ισχύει και για τις 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 ) 110,90 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο
ε) 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 129,80 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο.
στ) 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 67,10 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο.
2.ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ: (ό,τι ίσχυε και το 2009)
α) Ζώνη Α΄ 23,30 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο
β) Ζώνη Β΄ 18,95 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο

γ)Ζώνη Γ΄ 17,90 € το τ.μ. το χρόνο Το ποσό αυτό ισχύει και για περιοχές των
Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
3. ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:
α)13,00 ΕΥΡΩ το τ.μ. το μήνα
β) ΚΑΔΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ως εξής: 50€ για 2 εβδομάδες
120€ για 1 μήνα
200€ για 1,5 μήνα
100€ για κάθε επόμενο 15νθήμερο
4.ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ή ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
α) Ψυγεία αναψυκτικών με μία(1) πόρτα :60€
β) Ψυγεία αναψυκτικών με δύο(2) πόρτες:80€
γ) Ψυγεία αναψυκτικών με τρεις (3) πόρτες:100€
δ) Στάντ εφημερίδων και περιοδικών μέχρι 0,50τ.μ. έκαστο :30€
ε) Θάλαμοι συντήρησης για σάντουιτς ή γλυκά :30€
στ)Ψυγεία παγωτών :80€
Η θερινή περίοδος λογίζεται 15/4 μέχρι 14/10 μετά το διάστημα αυτό το ψυγείο θα
πρέπει ν ΄απομακρύνετε.
5. ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΥΣ – ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:
Τα είδη αυτά δεν επιτρέπονται και θα πρέπει ν΄ αφαιρεθούν. Σε περίπτωση
παράνομης τοποθέτησης τους επιβάλλεται τέλος 64,90 ΕΥΡΩ και πρόστιμο
διπλάσιο του τέλους.
6. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:
α) Για διαφήμιση για ετήσια χρήσης από 4,90 ΕΥΡΩ το γραμμικό μέτρο το μήνα
ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης και για ολιγοήμερη χρήση από 6,45 ΕΥΡΩ το
γραμμικό μέτρο την ημέρα.
β) Για ολιγοήμερη χρήση πεζοδρομίου – κοινόχρηστων χώρων 6,45 € το γραμμικό
μέτρο την ημέρα.
7. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ:
α) Παιχνιδιών στο Πάρκο Εληάς στις θέσεις των Αγ. Αναργύρων 62,70 ΕΥΡΩ το
χρόνο.
β) Καλαμποκιών – καστάνων 62,70 ΕΥΡΩ το χρόνο.
8. ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ
62,70 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και
του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.
9. ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.
32,45 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και
του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.
10. ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ:
62,20 ΕΥΡΩ το τ.μ. το χρόνο σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και
του τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.
11. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ:
α) Για δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων 9,15 ΕΥΡΩ το κ.μ. το χρόνο.
β) Για γεφυροπλάστιγγες 9,15 ΕΥΡΩ το κ.μ. το χρόνο.
γ) Για διέλευση καλωδίων 5,50 ΕΥΡΩ το μέτρο το χρόνο.
12.ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ:
Σε 3 σημεία της πόλης για τη διαφήμιση των έργων τους, στο ποσό των 30,00 € το
χρόνο .
Η Ζώνη Α΄ περιλαμβάνει της οδούς Εληάς-Μητροπόλεως-Πλατεία ΩρολογίουΒενιζέλου(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 Iποκράτους-Προφ.ΗλίαΑ.Τσούπελη-Αριστοφάνους-Τσαλδάρη-Καππου-Βικέλα-Α.Καμάρα-ΜητροφάνουςΦιλιππου).
Η Ζώνη Β΄ περιλαμβάνει τις οδούς που βρίσκονται εντός των οικοδομικών
τετραγώνων των οδών Βενιζέλου – Αριστοφάνους – Κεντρικής – Πλ. Ρακτιβάν –
Κολοκοτρώνη - Καραϊσκάκη – Θωμαϊδου - Πιερίων (μέχρι διαστ Παπάγου) Ανοίξεως – Βενιζέλου.
Η Ζώνη Γ΄ περιλαμβάνει όλους άλλους δρόμους της πόλης Βέροιας καθώς
επίσης και τα Δημοτικά διαμερίσματα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 7ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 627/2009
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Σκουμπόπουλος: Προτείνω μείωση 50% των τελών σε όλες τις κατηγορίες και
περιπτώσεις.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Α. Παπαστεργίου.
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισε και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Αγ. Βαρβάρας Σ. Διαμαντής σε ό,τι αφορά το εν λόγω Τ.Δ.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-10-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 595/2008 απόφαση του δημ. συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε
το τέλος χρήσης πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2009.
3.- Την από 21-10-2009 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
4.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
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 Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή για το έτος 2010 του τέλους χρήσεως
πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας, το οποίο παραμένει στις
παρακάτω κατηγορίες, ως εξής:
1.- Για τραπεζοκαθίσματα:
α. Ζώνη Α΄: € 35,15 το τ.μ. το χρόνο.
β. Ζώνη Β΄: € 23,30 το τ.μ. το χρόνο.

γ. Ζώνη Γ΄: € 18,40 το τ.μ. το χρόνο. Το ποσό αυτό αφορά τις περιοχές των
Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου.
δ. Για τραπεζοκαθίσματα στην οδό Εληάς και στη Λ. Ανοίξεως (από Μπάσκετ Εληάς
μέχρι τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων) € 110,90 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, το ποσό των € 129,80 το τ.μ.
2. Για τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ταβέρνας,
ουζερί, τρόφιμα κ.λ.π. στις οδούς Κοντογεωργάκη, Έλλης καθώς και στις οδούς που
περικλείονται στο πεζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο το ποσό των € 67,10 το τ.μ. το
χρόνο.
2.- Για εμπορεύματα
Α)Ζώνη Α΄, € 23,30 το τ.μ. το χρόνο.
Β)Ζώνη Β΄, € 18,95 το τ.μ. το χρόνο.
Γ)Ζώνη Γ΄, για περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Βέροιας, σε €
17,90 το τ.μ. το χρόνο.
3.- Για ανθρωποζυγούς-παιδικά παιχνίδια
Τα είδη αυτά δεν επιτρέπονται και πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση παράνομης
τοποθέτησης επιβάλλεται τέλος € 64,90 και πρόστιμο διπλάσιο του τέλους.
4.- Για χρήση κοινοχρήστων χώρων
Α) Για διαφήμιση ετήσιας χρήσης, € 4,90 το γραμμικό μέτρο το μήνα, ανεξάρτητα
από το τέλος διαφήμισης. Για ολιγοήμερη χρήση από € 6,45 το γραμμικό μέτρο την
ημέρα.
5.- Για μικροπωλητές
α) Παιχνιδιών στο πάρκο Εληάς, στις θέσεις Αγ. Αναργύρων € 62,70 το χρόνο.
β) Καλαμποκιών-καστανάδες, € 62,70 το χρόνο.
6.- Για καντίνες
€ 62,70 το τ.μ. το χρόνο σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του
τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινόχρηστου χώρου.
7.- Για οπωροκηπευτικά κ.λ.π.
€ 32,45 το τ.μ. το χρόνο, σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του
τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινοχρήστου χώρου.
8.- Για είδη προικός
€ 62,20 το τ.μ. το χρόνο, σύμφωνα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου καθώς και του
τυχόντος επιπλέον καταλαμβανόμενου κοινοχρήστου χώρου.
9.- Για χρήση υπεδάφους
α) Για δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων, € 9,15 το κ.μ. το χρόνο.
β) Για γεφυροπλάστιγγες, € 9,15 το κ.μ. το χρόνο.
γ)Για διέλευση καλωδίων, € 5,50 το μέτρο το χρόνο.
10.- Για ταμπλώ κινηματογράφων:
Σε τρία (3) σημεία της πόλης για τη διαφήμιση των έργων τους, στο ποσό των € 30,00
το χρόνο.
Β) Εγκρίνει την αναπροσαρμογή για το έτος 2010 του τέλους χρήσεως
πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας, στις παρακάτω κατηγορίες, ως εξής:

1.- Για οικοδομικά υλικά
α)13,00 ΕΥΡΩ ανά τ.μ. το μήνα
β)Καθορίζει νέα κατηγρία ΚΑΔΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με τέλος για το 2010 ως
εξής : 50,00€ για 2 εβδομάδες
120,00€ για 1 μήνα
200,00€ για 1,5 μήνα

100,00€ για κάθε επόμενο 15νθήμερο
2.- Για ψυγεία παγωτών
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€
Η θερινή περίοδος λογίζεται από 15 Απριλίου μέχρι 14 Οκτωβρίου κάθε έτους. Μετά
το διάστημα αυτό, το ψυγείο θα πρέπει να απομακρύνεται.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2010.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 630/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19/11/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

