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Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Ioυλίου του έτους 2015
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
218/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 21-7-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
218/2015 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
22/21-7-2015

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τέλους κατάληψης

κοινόχρηστου χώρου από καταστήματα και περίπτερα για τοποθέτηση
παιχνιδομηχανών.

Στην Καρδίτσα σήμερα την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 9.30' π.μ, στο

Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16303/17-7-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75

του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος   1) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 2) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος 3) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκε νόμιμα

5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

7) Σβάρνας Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος
           

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 



  Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  εισήγηση   προς  το  Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από καταστήματα
και περίπτερα για τοποθέτηση παιχνιδομηχανών και αφού έλαβε υπόψη: 

 
1.  Την  εισήγηση  του  αντιδημάρχου  Επιχειρηματικότητας,  Κοινωνικής  Πολιτικής,  Υγείας,
Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Κώστα Ψημμένου, η οποία έχει ως εξής:
    “Με την απόφαση 269/2015 εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου
Καρδίτσας.   Σύμφωνα  με  την  απόφαση  αυτή  δύναται  να  παραχωρείται  στα  περίπτερα
επιπλέον χώρος (κοινόχρηστος), πέραν αυτού που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου, ο
οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, καθώς
και για σταντ πώλησης εντύπων. Το εμβαδόν του παραχωρούμενου χώρου καθώς και οι όροι
και  οι  προϋποθέσεις  για  την  παραχώρηση  του,  περιγράφονται  με  λεπτομέρεια  στον
προαναφερθέντα  κανονισμό  λειτουργίας  των  περιπτέρων.  Προτείνουμε  το  τέλος
κατάληψης  κοινόχρηστου  χώρου  για  ψυγεία  πώλησης  παγωτών,  αναψυκτικών,
καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων σε περίπτερα  να ανέρχεται στο ύψος των 40
ευρώ/τμ για κάθε έτος που θα παραχωρείται. 
  Επίσης,  με  την  απόφαση  ΔΣ  273/2015  τροποποιήθηκε  ο  κανονισμός  χρήσης
παραχωρούμενων  κοινόχρηστων  χώρων.  Με  το  άρθρο  12  του  κανονισμού  δύναται  να
εκδίδεται  άδεια  λειτουργίας  για  μηχανικά  παιχνίδια  σε  καταστήματα,  σε  πεζόδρομους  ή
πλατείες, σε χώρο που θα περικλείεται πλευρικά με υαλόφρακτο ανεμοφράκτη σύμφωνα με
τον εγκριθέντα τύπο από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που περιγράφονται στον προαναφερθέντα κανονισμό. Προτείνουμε το τέλος  κατάληψης
του  κοινόχρηστου  χώρου  για  την  τοποθέτηση  μηχανικών  παιχνιδιών   στην
περίπτωση αυτή να  ανέρχεται σε 80 ευρώ/ τμ. για κάθε έτος που θα παραχωρείται.
    Επίσης με το άρθρο 12 δίνεται η δυνατότητα να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος σε
καταστήματα  πέραν  των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  σε  περίπτερα  πέραν  της  παραχωρημένης
έκτασης  για  ανάπτυξη  ψυγείων,  εφημερίδων  κ.λ.π. για  την  τοποθέτηση  ηλεκτροκίνητα-
παιδικά  παιχνίδια  (αλογάκια  ,  αυτοκινητάκια  ,  μηχανήματα  με  άγκιστρα  κ.λ.π.).
Προτείνουμε  το  τέλος  για  την  τοποθέτηση  των  ηλεκτροκίνητων-  παιδικών
παιχνιδιών  να  ανέρχεται  σε  200  ευρώ,  ανά  μηχάνημα για  κάθε  έτος  που  θα
παραχωρείται.
  Με  την  παρούσα  απόφαση  καταργείται  κάθε  προγενέστερη  που  σχετίζεται  με  τα
συγκεκριμένα ζητήματα.”                                                         

2. Τις διατάξεις του άρθρου  72  του Ν. 3852/2010

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

4.  Την  επακολουθήσασα  ψηφοφορία,  κατά  την  οποία  υπέρ  της  επιβολής  του  τέλους
κατάληψης  κοινόχρηστου  χώρου  από  καταστήματα  και  περίπτερα  για  τοποθέτηση
παιχνιδομηχανών ψήφισαν οι κ.κ Μπακαλάκου, Γαλανόπουλος,  Τάντος, Τίκας  Ψημμένοςκαι
Σβάρνας, ενώ καταψήφισε ο κ. Βαρελάς

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
από καταστήματα και περίπτερα για τοποθέτηση παιχνιδομηχανών  ήτοι:

1. Το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ψυγεία πώλησης παγωτών, αναψυκτικών,
καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων σε περίπτερα  ορίζεται σε ποσό  40 ευρώ/τμ για κάθε
έτος που θα παραχωρείται. 



2.  Το τέλος  κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για  την τοποθέτηση μηχανικών παιχνιδιών
ορίζεται σε ποσό 80 ευρώ/ τμ. για κάθε έτος που θα παραχωρείται.

3. Το τέλος για την τοποθέτηση των ηλεκτροκίνητων- παιδικών παιχνιδιών ορίζεται σε ποσό
200 ευρώ, ανά μηχάνημα για κάθε έτος που θα παραχωρείται.

Μειοψήφισε ο κ. Βαρελάς

    

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
218/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


