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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 24/2016 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 579/2016
Πεξίιεςε
Δλ
κέξεη
αλαπξνζαξκνγή
ησλ
ζπληειεζηώλ
ησλ
ηειώλ
ρξήζεο
πεδνδξνκίσλ-θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θ.ι.π.
ήκεξα 31 Οκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 27-10-2016 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ & Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ηνπο Δθπξνζώπνπο Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 31 κέιε:
Παρόνηες
1) Α. Λαδαξίδεο, 2) Θ. Αγγειίλαο, 3) Σ. Υαηδεαζαλαζίνπ, 4) Β.
Παπαδόπνπινο,
5)Α.ηδεξόπνπινο,
6)Γ.Κνπινπξηώηεο,
7)Γ.Σξαπεδαλιήο,
8)
Θ.
Κνξσλάο,
9).Γηακάληεο,
10)Γ.νθηαλίδεο, 11) Ν. Μσπζηάδεο, 12) Β.Λπθνζηξάηεο, 13) Γ.
Κάθαξεο,
14)Μ.
Παπατσάλλνπ,
15)Η.Υεηκώλαο,
16)Λ.Αθξηβόπνπινο, 17).Αζιάλνγινπ, 18) Ν. Μαπξνθεθαιίδεο,
19)Α.ηαθαβάξαο, 20)Θ.Σέηνο, 21)Η.Κπξαηιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Ν. Σζηακήηξνο, 24)Ε.Παηζίθαο, 25) Α.
Καγθειίδεο,
26)Γ.Γνπιηίδεο,
27)Η.Παπαγηάλλεο,
28).Διεπζεξηάδνπ,
29)Ν.Μπέθεο,
30)Α.Μαξθνύιεο,
31)Γ.Μειηόπνπινο.

Απόνηες
Υ. Κνύηξαο, Π.Σζαπαξόπνπινο,
Γ.Οξθαλίδεο, Δ.Ηαθσβίδνπ,
Υ.Γατηάλνπ, Κ.Καξαπαλαγησηίδεο,
Ζ.Σζηθιίδεο, Π.Παπαδίλα,
Α.Απνζηνιόπνπινο, .ηνπγηάλλνο

Παρόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων & Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Δ.Γθόγθα, Η.ηδεξόπνπινο, Ν. Αγγέινπ, Γ.Ληιηόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων
& Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Υ.Κεραΐδεο, .Κσηζηαληήο, Ν.Γεξνύθεο, Γ.Παπαπεηξίδεο, . Κξνκκύδαο, Δ. Δκκαλνπειίδεο, Ζ.νθηαλίδεο, .
Μηζνθέθαινο, Α. Βνξγηαδίδνπ, Α. Πέηξνπ, Υ.ηαθπιίδνπ, Α. Καθαγηάλλεο, Ζ. Μπαηζαξάο, Κ.Πηζηνθίδεο,
Α.Γθεθόπνπινο, .Λπθνζηξάηεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Δ.Μνηζηόπνπινο, Π. Πνηακόπνπινο, Α. Πηηνύιηαο, Κ. Σδήκαο,
Μ. Λακπξηαλίδεο, Μ. Σέηνο.

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ν θ. Η.Παπαγηάλλεο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ.
Λ.Αθξηβόπνπινο, Μ.Παπατσάλλνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 575/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Γνπιηίδεο, Ε.Παηζίθαο, Μ.νπκειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 577/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Η.Κπξαηιίδεο, .Διεπζεξηάδνπ, Α.Καγθειίδεο θαη
πξνζήιζαλ νη θ.θ. Ν.Μπέθεο, Ε.Παηζίθαο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 588/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Σζηακήηξνο, Λ.Αθξηβόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο.
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 589/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Μειηόπνπινο, Η.Υεηκώλαο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 590/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ.Λ.Αθξηβόπνπινο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 591/2016 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Ν.Μπέθεο
8) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 603/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Μσπζηάδεο, Ε.Παηζίθαο
9) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 607/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ν.Μπέθεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 482/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία απηή
εηζεγείηαη ζην Γ..:
Σελ ελ κέξεη αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ-θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
θ.ι.π., σο εμήο:
1) ηελ Καηεγνξία 16. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ, αιιαγή ηνπ ηξόπνπ ρξέσζεο ηνπ ηέινπο θαη ηεο
πξνζζήθεο παξαγξάθνπ, σο εμήο:
«16. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ:
α) Εώλε Α΄ = 250,00 € / Πεξίπηεξν εηεζίσο, γηα ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη
ε θαηαζθεπή ηνπ Πεξηπηέξνπ (από 5,00 €/η.κ. ην κήλα πνπ ίζρπε).
Ζ Εώλε Α΄ πεξηιακβάλεη: Σηο Πιαηείεο Διεάο θαη Γεκαξρείνπ θαζώο επίζεο θαη ηηο
νδνύο Διεάο – Μεηξνπόιεσο – Πιαηεία Χξνινγίνπ – Βεληδέινπ (κέρξη ηα θαλάξηα ηεο νδνύ
Θεζ/λίθεο) – Αλνίμεσο – Μαιαθνύζε (από Βεληδέινπ κέρξη Κεληξηθήο) – Κεληξηθήο (Από
πιαηεία Αγ.Αλησλίνπ κέρξη Πιαηεία Ραθηηβάλ) – Δκπνξηθό Κέληξν (πεξηιακβάλεη ηηο νδνύο
Ηππνθξάηνπο – Πξνθ.Ζιία - Α.Σζνύπειε – Αξηζηνηέινπο – Σζαιδάξε – Κάππνπ – Βηθέια –
Α.Κακάξα – Μεηξνθάλνπο – Φηιίππνπ).
β) Εώλε Β ΄ = 200,00 € / Πεξίπηεξν εηεζίσο, γηα ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη
ε θαηαζθεπή ηνπ Πεξηπηέξνπ (από 4,00 €/η.κ. ην κήλα πνπ ίζρπε).
Ζ Εώλε Β΄ πεξηιακβάλεη: Σηο νδνύο πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ
ησλ νδώλ Βεληδέινπ – Αξηζηνθάλνπο – Κεληξηθήο – Πι. Ραθηηβάλ – Κνινθνηξώλε –
Καξατζθάθε – Θσκαΐδνπ – Πηεξίσλ (κέρξη δηαζηαύξσζε Παπάγνπ) – Αλνίμεσο – Βεληδέινπ.
γ) Εώλε Γ΄ = 150,00 € / Πεξίπηεξν εηεζίσο, γηα ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη
ε θαηαζθεπή ηνπ Πεξηπηέξνπ (από 3,00 €/η.κ. ην κήλα πνπ ίζρπε) θαη ηζρύεη θαη γηα ηηο πεξηνρέο
ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Ζ Εώλε Γ΄ πεξηιακβάλεη: όινπο ηνπο άιινπο δξόκνπο ηεο πόιεο Βέξνηαο θαζώο θαη ηα
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα.
Σν Σέινο θαηαβάιιεηαη θαη από ηα θιεηζηά Πεξίπηεξα αλάινγα κε ηε Εώλε πνπ
βξίζθνληαη θαη αλά 6/κελν αλαινγηθά.».
2) Σε κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ-θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θ.ι.π. γηα
όιεο ηηο ινηπέο Καηεγνξίεο θαη λα παξακείλνπλ σο έρνπλ θαη όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί,
ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ.660/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ζ ζπδήηεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο θαηαρσξήζεθε ζηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ην νπνίν εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 577/2016 απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηεο Ο.Δ. γηα ηελ ελ κέξεη αλαπξνζαξκνγή ησλ
ζπληειεζηώλ ησλ ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ-θνηλνρξήζησλ ρώξσλ;
Μέιε: Ναη
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Ν.Μπέθεο, Α.Μαξθνύιεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Γ.Μειηόπνπινο
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σελ ππ’ αξηζ. 482/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 660/2015 απόθαζε ηνπ Γ..
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ
96 ηνπ Ν.3463/2006
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Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη ηε κε αλαπξνζαξκνγή αληίζηνηρα ησλ ηειώλ ρξήζεο
πεδνδξνκίσλ-θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θιπ. ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, σο εμήο:
1. ΓΗΑ ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΑ: (παραμένοσν ηα ίδια ηέλη ποσ ίζτσαν για ηο έηος 2016)
α) Εώλε Α΄ = 35,15 € / η.κ. ην ρξόλν.
Ζ Εώλε Α΄ πεξηιακβάλεη: Σηο Πιαηείεο Διηάο θαη Γεκαξρείνπ, ηηο νδνύο Διηάο –
Μεηξνπόιεσο – Πιαηεία Χξνινγίνπ – Βεληδέινπ (κέρξη ηα θαλάξηα ηεο νδνύ Θεζ/λίθεο) –
Αλνίμεσο – Μαιαθνύζε (από Βεληδέινπ κέρξη Κεληξηθήο) – Κεληξηθήο (Από πιαηεία
Αγ.Αλησλίνπ κέρξη Πιαηεία Ραθηηβάλ) – Δκπνξηθό Κέληξν (πεξηιακβάλεη ηηο νδνύο Ηππνθξάηνπο
– Πξνθ.Ζιία - Α.Σζνύπειε – Αξηζηνθάλνπο – Σζαιδάξε – Κάππνπ – Βηθέια – Α.Κακάξα –
Μεηξνθάλνπο – Φηιίππνπ).
β) Εώλε Β΄ = 23,30 € / η.κ. ην ρξόλν.
Ζ Εώλε Β΄ πεξηιακβάλεη: Σηο νδνύο πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ
ησλ νδώλ Βεληδέινπ – Αξηζηνθάλνπο – Κεληξηθήο – Πι. Ραθηηβάλ – Κνινθνηξώλε –
Καξατζθάθε – Θσκατδνπ – Πηεξίσλ (κέρξη δηαζηαύξσζε Παπάγνπ) – Αλνίμεσο – Βεληδέινπ.
γ) Εώλε Γ΄ = 18,40 € / η.κ. ην ρξόλν θαη ηζρύεη θαη γηα ηηο πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθώλ θαη
Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Ζ Εώλε Γ΄ πεξηιακβάλεη: Όινπο ηνπο άιινπο δξόκνπο ηεο πόιεο Βέξνηαο θαζώο θαη ηα
Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα.
δ) ε 90,00 € / η.κ. ην ρξόλν: Γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαζηεκάησλ κε άδεηα ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο Μπαξ, Καθέ, Σαβέξλα, Οπδεξί, Σξόθηκα θ.ι.π., ή κε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεσλ αλαςπρήο ή επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο
παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο πξόρεηξνπ ή πιήξνπο γεύκαηνο ηεο Α΄ δώλεο πνπ βξίζθνληαη:
1.
ηελ νδό Διηάο θαη ζηε Λ.Αλνίμεσο (από ην ύςνο ηεο νδνύ Κσηηνπλίνπ έσο ην
ύςνο ηεο νδνύ 28εο Οθησβξίνπ).
2. ηηο νδνύο Κνληνγεσξγάθε θαη Έιιεο.
3. ην Δκπνξηθό Κέληξν (πεξηιακβάλεη ηηο νδνύο Ηππνθξάηνπο – Πξνθ.Ζιία Α.Σζνύπειε – Αξηζηνθάλνπο – Σζαιδάξε – Κάππνπ – Βηθέια – Α.Κακάξα – Μεηξνθάλνπο –
Φηιίππνπ).
4. ηηο δηαζηαπξώζεηο ησλ νδώλ: α) Μεηξνπόιεσο (έσο ηε δηαζηαύξσζε κε ηηο νδνύο
Κνληνγεσξγάθε θαη Ηππνθξάηνπο) – Βεληδέινπ (έσο ηε δηαζηαύξσζε κε ηηο νδνύο Πξ.Ζιία θαη
Μνύκνγινπ) – Διηάο.
2. ΓΗΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ: (παραμένοσν ηα ίδια ηέλη ποσ ίζτσαν για ηο έηος 2016)
α) Εώλε Α΄ 23,30 € / η.κ. ην ρξόλν.
β) Εώλε Β΄ 18,95 € / η.κ. ην ρξόλν.
γ) Εώλε Γ΄ 17,90 € / η.κ. ην ρξόλν, ηζρύεη θαη γηα ηηο πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
3. ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ: (παραμένει ηο ίδιο ηέλος ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016)
Σα είδε απηά δελ επηηξέπνληαη θαη ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. ε πεξίπησζε παξάλνκεο
ηνπνζέηεζεο ηνπο επηβάιιεηαη ηέινο 64,90 € θαη πξόζηηκν δηπιάζην ηνπ ηέινπο.
4. ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ: (παραμένοσν ηα ίδια ηέλη ποσ ίζτσαν για ηο έηος
2016)
α) Γηα Γηαθήκηζε εηήζηαο ρξήζεο 4,90 € ην γξακκηθό κέηξν / κήλα, αλεμάξηεηα από ην
ηέινο δηαθήκηζεο.
β) Γηα νιηγνήκεξε ρξήζε από 6,45 € ην γξακκηθό κέηξν / εκέξα.
5. ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΠΧΛΖΣΔ: (παραμένοσν ηα ίδια ηέλη ποσ ίζτσαν για ηο έηος 2016)
α) Παηρληδηώλ ζην Πάξθν Διηάο ζηηο ζέζεηο ησλ Αγίσλ Αλαξγύξσλ 62,70 € ην ρξόλν.
β) Καιακπνθηώλ–Κάζηαλσλ 62,70 € ην ρξόλν.
6. ΓΗΑ ΚΑΝΣΗΝΔ: (παραμένοσν ηα ίδια ηέλη ποσ ίζτσαν για ηο έηος 2016)
α) 62,70 € / η.κ. ην ρξόλν, ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ απηνθηλήηνπ θαζώο θαη ηνπ
επηπιένλ θαηαιακβαλόκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ.
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β) γηα Καληίλεο πνπ βξίζθνληαη ζε ηδησηηθό ρώξν, πάγην ηέινο θαη ηέινο θαζαξηόηεηαο
250,00€ αλά έηνο.
7. ΓΗΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ Κ.Λ.Π.: (παραμένει ηο ίδιο ηέλος ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016)
32,45 € / η.κ. ην ρξόλν, ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ απηνθηλήηνπ θαζώο θαη ηνπ
επηπιένλ θαηαιακβαλόκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ.
8. ΓΗΑ ΔΗΓΖ ΠΡΟΗΚΟ: (παραμένει ηο ίδιο ηέλος ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016)
62,20 € / η.κ. ην ρξόλν, ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ απηνθηλήηνπ θαζώο θαη ηνπ
επηπιένλ θαηαιακβαλόκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ. (παραμένει ηο ίδιο ηέλος ποσ ίζτσε για ηο έηος
2016)
9. ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΤΠΔΓΑΦΟΤ: (παραμένει ηο ίδιο ηέλος ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016)
9,15 € / θ.κ. ην ρξόλν γηα Γεμακελέο Πξαηεξίσλ Τγξώλ Καπζίκσλ & Γεθπξνπιάζηηγγεο.
(παραμένει ηο ίδιο ηέλος ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016)
10. ΓΗΑ ΣΑΜΠΛΟ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΧΝ: (παραμένει ηο ίδιο ηέλος ποσ ίζτσε για ηο έηος
2016)
ε 3 ζεκεία ηεο πόιεο γηα ηε δηαθήκηζε ησλ έξγσλ ηνπο, ζην πνζό ησλ 30,00 € ην ρξόλν.
11. ΓΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ: (παραμένει ηο ίδιο ηέλος ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016)
13,00 € ην η.κ. ην κήλα.
12. ΓΗΑ ΚΑΓΟΤ ΑΓΡΑΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ: (παραμένοσν ηα ίδια ηέλη ποσ ίζτσαν για ηο έηος
2016)
50,00 € γηα 2 εβδνκάδεο.
120,00 € γηα 1 κήλα.
200,00 € γηα 1,5 κήλα.
100,00 € γηα θάζε επόκελν 15λζήκεξν.
13. ΓΗΑ ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΓΧΣΧΝ ή ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ: (παραμένοσν ηα ίδια ηέλη ποσ ίζτσαν για
ηο έηος 2016)
α) Φπγεία αλαςπθηηθώλ κε κία (1) πόξηα : 60,00 €.
β) Φπγεία αλαςπθηηθώλ κε δύν (2) πόξηεο : 80,00 €.
γ) Φπγεία αλαςπθηηθώλ κε ηξεηο (3) πόξηεο : 100,00 €.
δ) ηαλη εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ κέρξη 0,50 η.κ. έθαζην: 30,00 €.
ε) Θάιακνη ζπληήξεζεο γηα ζάληνπηηο ή γιπθά : 30,00 €.
ζη) Φπγεία παγσηώλ : 80,00 €.(παραμένει ηο ίδιο ηέλος ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016)
Γηα ςπγείν παγσηώλ ή αλαςπθηηθώλ γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν επηηξέπεηαη κόλν έλα ηεκάρην.
14. ΓΗΑ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΔΗ: (παραμένοσν ηα ίδια ηέλη ποσ ίζτσαν για ηο έηος 2016)
α) Γηα ηελ πόιε ηεο Βέξνηαο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηξηώλ (3) εκεξώλ, γηα ηνπο
Μηθξνπσιεηέο 100,00 €.
β) Γηα ηηο ππόινηπεο Σνπηθέο θαη Γεκνηηθέο Κνηλόηεηεο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη
πέληε (5) εκεξώλ γηα ηηο Καληίλεο 100,00 € θαη γηα ηνπο Μηθξνπσιεηέο 50,00 €.
15. ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΑΣΜ, ΚΑΦΑΟ, ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ
ΘΑΛΑΜΧΝ: (παραμένει ηο ίδιο ηέλος ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016)
150,00 € αλά έηνο.
Σν αλσηέξσ ηέινο ζα πξνζαπμάλεηαη πνζνζηηαία ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε αύμεζε ησλ
ηηκνινγίσλ ηεο ΓΔΖ.
16. ΓΗΑ ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ:
α) Εώλε Α΄ = 250,00 € / Πεξίπηεξν εηεζίσο, γηα ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη
ε θαηαζθεπή ηνπ Πεξηπηέξνπ (από 5,00 €/η.μ. ηο μήνα ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016).
Ζ Εώλε Α΄ πεξηιακβάλεη: Σηο Πιαηείεο Διεάο θαη Γεκαξρείνπ θαζώο επίζεο θαη ηηο
νδνύο Διηάο – Μεηξνπόιεσο – Πιαηεία Χξνινγίνπ – Βεληδέινπ (κέρξη ηα θαλάξηα ηεο νδνύ
Θεζ/λίθεο) – Αλνίμεσο – Μαιαθνύζε (από Βεληδέινπ κέρξη Κεληξηθήο) – Κεληξηθήο (Από
πιαηεία Αγ.Αλησλίνπ κέρξη Πιαηεία Ραθηηβάλ) – Δκπνξηθό Κέληξν (πεξηιακβάλεη ηηο νδνύο
Ηππνθξάηνπο – Πξνθ.Ζιία - Α.Σζνύπειε – Αξηζηνηέινπο – Σζαιδάξε – Κάππνπ – Βηθέια –
Α.Κακάξα – Μεηξνθάλνπο – Φηιίππνπ).
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β) Εώλε Β ΄ = 200,00 € / Πεξίπηεξν εηεζίσο, γηα ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη
ε θαηαζθεπή ηνπ Πεξηπηέξνπ (από 4,00 €/η.μ. ηο μήνα ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016).
Ζ Εώλε Β΄ πεξηιακβάλεη: Σηο νδνύο πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ
ησλ νδώλ Βεληδέινπ – Αξηζηνθάλνπο – Κεληξηθήο – Πι. Ραθηηβάλ – Κνινθνηξώλε –
Καξατζθάθε – Θσκαΐδνπ – Πηεξίσλ (κέρξη δηαζηαύξσζε Παπάγνπ) – Αλνίμεσο – Βεληδέινπ.
γ) Εώλε Γ΄ = 150,00 € / Πεξίπηεξν εηεζίσο, γηα ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη
ε θαηαζθεπή ηνπ Πεξηπηέξνπ (από 3,00 €/η.μ. ηο μήνα ποσ ίζτσε για ηο έηος 2016).
Ζ Εώλε Γ΄ πεξηιακβάλεη: όινπο ηνπο άιινπο δξόκνπο ηεο πόιεο Βέξνηαο θαζώο ηηο
ππόινηπεο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Σν ηέινο θαηαβάιιεηαη θαη από ηα θιεηζηά Πεξίπηεξα αλάινγα κε ηε Εώλε πνπ
βξίζθνληαη θαη αλά εμάκελν αλαινγηθά.
17. ΓΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΧΛΖΣΔ:
Οη Απηόκαηνη Πσιεηέο δελ επηηξέπνληαη ζε κόληκε εγθαηάζηαζε ζε πεδνδξόκηα θαη
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη όπνπ ππάξρνπλ ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. ε πεξίπησζε παξάλνκεο
ηνπνζέηεζήο ηνπο επηβάιιεηαη πξόζηηκν ηζόπνζν ηνπ ηέινπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ
Ν.4257/2014.
Ζ ηζρύο ηεο παξνύζαο αξρίδεη από 1-1-2017.

ΑΔΑ: 60ΠΕΩ9Ο-ΥΟΓ
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 579 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Σηλέματος Χαηζηαθαναζίοσ
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαδαξίδεο
Αγγειίλαο
Παπαδόπνπινο
ηδεξόπνπινο

Δ.

Γ.
Γ.

Κνπινπξηώηεο
Σξαπεδαλιήο

Θ.

Κνξσλάο

.
Γ.
Ν.
Β.
Γ.
Μ.
Η.
Λ.
.
Ν.
Α.
Θ.
Η.
Μ.
Ν.
Ε.
Α.
Γ.
Η.
.
Ν.
Α.
Γ.

Γηακάληεο
νθηαλίδεο
Μσπζηάδεο
Λπθνζηξάηεο
Κάθαξεο
Παπατσάλλνπ
Υεηκώλαο
Αθξηβόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Μαπξνθεθαιίδεο
ηαθαβάξαο
Σέηνο
Κπξαηιίδεο
νπκειίδεο
Σζηακήηξνο
Παηζίθαο
Καγθειίδεο
Γνπιηίδεο
Παπαγηάλλεο
Διεπζεξηάδνπ
Μπέθεο
Μαξθνύιεο
Μειηόπνπινο

Γ.
Η.
Η.
Ν.

Γθόγθα
ΠΡΟΔΓΡΟΗ & ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ
ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Ληιηόπνπινο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Αγγέινπ

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 7-11-2016
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

