
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        

 
 
Από το πρακτικό της με αριθ. 5/2020   Δια Περιφοράς  Συνεδριάσεως του  Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ξηρομέρου. 
 
Αριθμός Αποφάσεως : 27/ 2020 
 
 
Επιβολή Τέλους  Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2020. 

 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την Δεκάτη Ενάτη  (19η) 
του μηνός Μαρτίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 18.00 , συνήλθε σε   
Δια Περιφοράς Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ.  
1967/13.3.2020 ορθή  Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  Κατσαούνη 
Ελευθερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις  διατάξεις 
της παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Μελών 
ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Έξι (26) Μέλη, ήτοι :  
 

 
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1. Κατσαούνης Ελευθέριος                                  1. Παπαναστάσης Στυλιανός  
2. Γερόλυμος Σωτήριος                                           
3. Γκόλιας Παναγιώτης  
4. Λαϊνάς Κων/νος  
5. Μακρής Σωτήριος                                        
6. Μάντζαρης Ελευθέριος                                       
7. Μπαμπούρης Κων/νος                                         
8. Ντίνος Απόστολος                                                
9. Παληογιάννης Παναγιώτης 
10. Πολύζος Βασίλειος 
11. Σαμαλέκος Φίλιππος 
12. Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα 
13. Τζαχρήστας Παναγιώτης 
14. Γαλούνης Ερωτόκριτος (μείζονα μειοψηφία) 
15. Γαζέτας Παναγιώτης 
16. Γεωργούλας Κων/νος 
17. Κακούρης Ηλίας 
18. Καρφής Θωμάς 
19. Λιβάνης Θεόδωρος  
20. Ρετούλης  Θωμάς 
21. Στάϊκος Παναγιώτης ( ελάσσονα μειοψηφία) 
22. Ζορμπάς Ιωάννης 
23. Ζώγας Νικόλαος 
24. Κολοβός Χρήστος 
25. Κομπλίτσης Δημήτριος ( ήσσονα μειοψηφία) 
26. Ζαφείρης Ιωάννης 
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Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  Τριανταφυλλάκης Ιωάννης. 
 
Επίσης παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πανταζή Πανωραία  για την τήρηση των  
Πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Τριανταφυλλάκη 
Ιωάννη ο οποίος εισηγούμενος το 7ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

 
 
Α. Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η 
άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι 
δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν 
χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών 
δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, 
ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της 
απόφασης, τακτική συνεδρίαση. (παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19). 
 
Β. Μετά την έκδοση της 1967/13-3-2020 πρόσκλησής μου για σύγκλιση του Δημοτικού 
Συμβουλίου την 19/3/2020 ώρα 18:00 κεκλεισμένων των θυρών λόγω κορωνοϊού covid 
-19 , η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων εξέφρασε την ανησυχία της και 
διατύπωσε έντονες επιφυλάξεις για την παρουσία τους στην εν λόγω συνεδρίαση. 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συλλογικών οργάνων με τα νέα αυτά δεδομένα το 
ΥΠ.ΕΣ εξέδωσε την 1838/13-2-2020 εγκύκλιο που περιγράφει τον τρόπο λήψης 
αποφάσεων στην ιδιάζουσα αυτή περίπτωση . 
 
Γ. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της 
οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των 
παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ 
συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε 
υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι 
λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. (παρ 8 άρθρο 
77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με 
την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19)  
  
Επί των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι 
από αυτές δεν εξειδικεύεται έτι περαιτέρω η έννοια της εναλλακτικής πρότασης, σε ποιο 
βαθμό δηλ. αυτή πρέπει να αφίσταται της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής για να 
χαρακτηριστεί «εναλλακτική». Ως εκ τούτου, εναλλακτική πρόταση υπό την έννοια της 
παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013 θα μπορούσε να είναι ακόμη και η κατάθεση 
του προϋπολογισμού με διαφοροποίηση ενός μόνο κωδικού αριθμού (ΚΑ) 
εσόδου ή εξόδου. Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει η νόμιμη υποχρέωση 
ισοσκέλισης, τουλάχιστον, του προϋπολογισμού, οπότε η διαφοροποίηση έστω και ενός 
ΚΑ πιθανόν να συνεπάγεται τις κατάλληλες προσαρμογές σε άλλον ή άλλους κωδικούς, 
ώστε να επιτυγχάνεται η ισοσκέλιση. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.108/72349/16.10.2019)   
  
Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή 
κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό 
συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού.  (παρ 9 άρθρο 77 
Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ 
νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19) 
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Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους 
προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία 
κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την 
οικονομική επιτροπή.  (παρ 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 
του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 
4623/19)  
 
 
 
Δ. Σύμφωνα με την αριθ.31/2020  (ΑΔΑ: 9Χ1ΙΩΚΖ-8ΚΛ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί  «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί Επιβολή Τέλους  
Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2020 »  με την οποία εισηγείται ως κάτωθι : 
 
1. Παρίσταται ανάγκη επιβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2020  
    για τον Δήμο μας, ως κατωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις: 
    α) του άρθρου 13 του από 24-9/20-10-58 Β.Δ/τος, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και     
        ισχύει 
    β) του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει 
    γ) των άρθρων 54 παρ. 4 και 57 παρ. 4 του Ν. 1416/1984 
    δ) του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89 
    ε) του άρθρου 16 παρ. 1,2,3,4 του Ν. 3254/2004 
    στ) λοιπές ισχύουσες διατάξεις 
    ζ) του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου μας, που εγκρίθηκε με    
      την 80/2013 απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την 80572/4184/30-7- 
      2013 απόφα ση του Γ.Γ.Α.Δ. 
 
 2.Ακολούθως, αφού ενημέρωσε ότι, οι κοινόχρηστοι χώροι, κατά τον άνω Κανονισμό,   
    χωρίζονται σε τρείς (3) ζώνες Α, Β, Γ, σύμφωνα με τη θέση και την εμπορικότητά  
     τους,  ως εξής: 
 
    α) Α΄ ΖΩΝΗ: Η πόλη του Αστακού (όλη η παραλιακή ζώνη από το Ξενοδοχείο    
        ΣΤΡΑΤΟΣ μέχρι το πρατήριο ΠΑΝΤΑΖΗ που περιλαμβάνει τους κάθετους και     
       Οριζόντιους δρόμους μέχρι και την οδό Π. ΚΑΡΑΣΕΒΔΑ, ο Κεντρικός δρόμος,  
       εφόσον χαρακτηριστεί  και λειτουργήσει ως πεζόδρομος τουλάχιστον τους θερινούς  
       μήνες και τα Σαββατοκύριακα, η παραλιακή ζώνη του Μύτικα, και όλες οι ακτές  
       του Δήμου με κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα. 
 
   β) Β΄ ΖΩΝΗ: Τα υπόλοιπα τμήματα του Αστακού και Μύτικα, τα χωριά Φυτείες,  
          Κανδήλα και Παλαιομάνινα. 
 
   γ) Γ΄ ΖΩΝΗ: Τα λοιπά χωριά και οικισμοί του Δήμου 
 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου μας, την επιβολή Τέλους Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ξηρομέρου έτους 

2020 καθώς και τον καθορισμό των σχετικών συντελεστών ως εξής: 
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        Α. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ           

            α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 9 € ανά τ.μ. 

            β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 7 € ανά τ.μ.                  

            γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των 5 € ανά τ.μ. 

 

        Β. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

            α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 20 € ανά τ.μ. 

            β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 17 € ανά τ.μ.             

            γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των  15 € ανά τ.μ. 

        Γ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ     

            ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ           

            α) Α΄ Ζώνη:  

                 - κάδος αδρανών υλικών: Στο ποσό των 7 € ανά τ.μ. μηνιαία 

                 - προστατευτική περίφραξη : Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ. μηνιαία 

                 - ικριώματα, σκαλωσιές: Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ. μηνιαία 

                 - ανυψωτικά μηχανήματα, πρέσες, μπετονιέρες: Στο ποσό των 7 € ωριαία 

                 - διάφορα οικοδομικά υλικά: 4 € ανά τ.μ. μηνιαία 

          β) Β΄ Ζώνη:  

                - κάδος, αδρανή υλικά: Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ. μηνιαία 

               - προστατευτική περίφραξη : Στο ποσό των 4 € ανά τ.μ. μηνιαία 

               - ικριώματα, σκαλωσιές: Στο ποσό των 4 € ανά τ.μ. μηνιαία 

               - ανυψωτικά μηχανήματα, πρέσες, μπετονιέρες: Στο ποσό των 6 € ωριαία 

               - διάφορα οικοδομικά υλικά: 3 € ανά τ.μ. μηνιαία 

           γ)  Γ΄ Ζώνη 

                - κάδος, αδρανή υλικά: Στο ποσό των 5 € ανά τ.μ. μηνιαία 

               - προστατευτική περίφραξη : Στο ποσό των 3 € ανά τ.μ. μηνιαία 

               - ικριώματα, σκαλωσιές: Στο ποσό των 3 € ανά τ.μ. μηνιαία 

               - ανυψωτικά μηχανήματα, πρέσες, μπετονιέρες: Στο ποσό των 5 € ωριαία 

               - διάφορα οικοδομικά υλικά: 2 € ανά τ.μ. μηνιαία 
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      Δ.  ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ  ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ    

           ΕΟΡΤΕΣ    

            α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 7 € ανά τ.μ. ημερησίως  

            β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 5 € ανά τ.μ ημερησίως 

            γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των 4 € ανά τ.μ ημερησίως 

 

      Ε. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

           α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 10 € ανά τ.μ. μηνιαία 

           β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 8 € ανά τ.μ μηνιαία 

           γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ μηνιαία 

 

      ΣΤ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ     

             ΧΡΗΣΕΩΝ 

            α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 20 € ανά τ.μ. την ημέρα 

            β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 15 € ανά τ.μ  την ημέρα                  

            γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των 10 € ανά τ.μ την ημέρα 

 

       Ζ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ – ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ –  ΤΣΙΡΚΟ Κ.Λ.Π. 

           α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 50 € την ημέρα 

           β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 40 € την ημέρα                  

           γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των 30 € την ημέρα 

 

      Η. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

             Στο ποσό των 15 € την ώρα σε όλες τις ζώνες       

 

      Θ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 

            α)  Α΄ ΖΩΝΗ: Μονό ψυγείο αναψυκτικών: 30 € έκαστο, Διπλό Ψυγείο 

αναψυκτικών:     

      60 € έκαστο, ψυγείο παγωτών: 40 € έκαστο, Κουβούκλιο: 80 €, σταντ πώλησης  

εφημε-   

      ρίδων και περιοδικών: 40 €. 

           β)  Β΄ ΖΩΝΗ: Μονό ψυγείο αναψυκτικών: 20 € έκαστο, Διπλό Ψυγείο 

αναψυκτικών:      
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      40 € έκαστο, ψυγείο παγωτών: 30 € έκαστο, Κουβούκλιο: 60 €, σταντ πώλησης     

       εφημερίδων και περιοδικών: 30 €. 

           γ)  Γ΄ ΖΩΝΗ: Μονό ψυγείο αναψυκτικών: 15 € έκαστο, Διπλό Ψυγείο 

αναψυκτικών:  

 30 € έκαστο, ψυγείο παγωτών: 20 € έκαστο, Κουβούκλιο: 50 €, σταντ πώλησης 

 εφημερίδων και περιοδικών: 20 €. 

 
Εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή Τέλους Κοινοχρήστων χώρων 
Δήμου Ξηρομέρου έτους 2020 καθώς και τον καθορισμό των σχετικών συντελεστών 
όπως αυτά αποφασίστηκαν στην Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου. 
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  της παράταξης ‘Αναζωογόνηση Ξηρομέρου’ Στάικος  Παναγιώτης, 
Ζώγας Νικόλαος , Ζορμπάς Ιωάννης και  Κολοβός Χρήστος  ψήφισαν αρνητικά. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  της παράταξης ‘Λαική Συσπείρωση Δήμου Ξηρομέρου’ Κομπλίτσης 
Δημήτριος και Ζαφείρης Ιωάννης   ψήφισαν αρνητικά  και δήλωσαν τα κάτωθι  
«Κύριε πρόεδρε με mail πού στείλαμε από τις 16-3-2020 σας αναφέραμε οτι 
διαφωνούμε με τις συνεδριάσεις διαπεριφορας συμβουλίου για σοβαρά ζητήματα που 
αφορούν το λαό της περιοχής μας.παρα μόνο για ζητήματα άμεσης 
ανάγκης.Συγκεκριμενα η δημοτική αρχή επιμένει καί φέρνει για συζήτηση διά περιφοράς 
το τεχνικό πρόγραμμα και τα δημοτικά τέλη καί μάλιστα προτείνει και αύξηση παγίου για 
την ύδρευση βάζοντας άλλο ένα χαράτσι στα λαϊκά νοικοκυριά στη λογική της 
ανταποδωτικοτητας καί της αντιλαϊκής πολιτικής . σας ενημερώνουμε  ότι θα 
συμμετέχουμε για να εκφράσουμε την άποψη μας και την αντίθεση μας στις εισηγήσεις 
για το τεχνικό πρόγραμμα καί τα δημοτικά τέλ  .Τελος κύριε δήμαρχε μπροστά στις 
δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία με αίσθημα ευθύνης Σας 
καλούμε να μην πάρετε αποφάσεις για τέτοια σοβαρά ζητήματα με τέτοιο τρόπο.Για μας 
ο δήμος επιβάλλεται να απαιτήσει μέτρα για τη αντιμετώπιση της πανδημίας.μετρα για 
την δημόσια υγεία.οπως την ανάγκη στελέχωσης των κέντρων υγείας με προσωπικό και 
υγειονομικό υλικό.την ενίσχυση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι.για την φροντίδα 
των πολιτών που έχουν ανάγκη.Να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός δημοσίων και δημοτικών 
κτιρίων με τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και προφύλαξης .παρεχομενα από το 
κράτος δωρεάν στον πληθυσμό για να σταματήσει η αισχροκέρδεια.το συνολικό κόστος 
να αναλάβει το ίδιο το κράτος.ο λαός έχει πληρώσει και πληρώνει αρκετά για την 
δημόσια υγεία.Ειναι ανάγκη σήμερα και είναι εφικτό να πούμε όχι στην 
ανταποδωτικοτητα.για κοινωνικά αγαθά όπως δημόσια 
υγεία.καθαριοτητα.νερο.ενεργεια.Γιαυτο προτείνουμε τη σταδιακη μείωση όλων των 
τελών μέχρι την πλήρη κατάργηση τους». 
 
Στην συνέχεια κλήθηκαν οι παρατάξεις να τοποθετηθούν επί της προτάσεως της 
πλειοψηφίας  δεδομένου ότι οι  ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι - παρατάξεις δεν 
πρότειναν  εναλλακτικές προτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 8 άρθρο 77 Ν. 
4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε 
με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 συνοδευόμενες από 
εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας  
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Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γερόλυμος Σωτήριος, Γκόλιας 
Παναγιώτης , Λαινάς Κωνσταντίνος , Μακρής Σωτήριος, Μάντζαρης Ελευθέριος, 
Μπαμπούρης Κωνσταντίνος , Ντίνος Απόστολος, Παληογιάννης Παναγιώτης, Πολύζος 
Βασίλειος, Σαμαλέκος Φίλιππος ,Ταπραντζή- Πέττα Χριστίνα, Τζαχρήστας Παναγιώτης, 
Γαλούνης Ερωτόκριτος, Γαζέτας Παναγιώτης, Γεωργούλας Κωνσταντίνος, Κακούρης 
Ηλίας, Καρφής Θωμάς, Λιβάνης Θεόδωρος και  Ρετούλης Θωμάς. 
 

 
Κατά της πρότασης ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σταικος Παναγιώτης, Ζώγας 
Νικόλαος , Ζορμπάς Ιωάννης , Κολοβός Χρήστος  , Κομπλίτσης Δημήτριος και Ζαφείρης 
Ιωάννης. 
 
 

 
Σύμφωνα με τις  ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις  έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ 
της πρότασης της πλειοψηφίας και ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
            (με 19 ψήφους υπέρ της πρότασης της πλειοψηφίας) 
 
 

Εγκρίνει την επιβολή Τέλους Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ξηρομέρου έτους 2020 
καθώς και τον καθορισμό των σχετικών συντελεστών ως εξής: 
 Α. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ           
            α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 9 € ανά τ.μ. 
            β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 7 € ανά τ.μ.                  
            γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των 5 € ανά τ.μ. 
 
 Β.ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
            α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 20 € ανά τ.μ. 
            β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 17 € ανά τ.μ.             
            γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των  15 € ανά τ.μ. 
 
 Γ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ     
     ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ           
            α) Α΄ Ζώνη:  
                 - κάδος αδρανών υλικών: Στο ποσό των 7 € ανά τ.μ. μηνιαία 
                 - προστατευτική περίφραξη : Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ. μηνιαία 
                 - ικριώματα, σκαλωσιές: Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ. μηνιαία 
                 - ανυψωτικά μηχανήματα, πρέσες, μπετονιέρες: Στο ποσό των 7 € ωριαία 
                 - διάφορα οικοδομικά υλικά: 4 € ανά τ.μ. μηνιαία 
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          β) Β΄ Ζώνη:  
                - κάδος, αδρανή υλικά: Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ. μηνιαία 
               - προστατευτική περίφραξη : Στο ποσό των 4 € ανά τ.μ. μηνιαία 
               - ικριώματα, σκαλωσιές: Στο ποσό των 4 € ανά τ.μ. μηνιαία 
               - ανυψωτικά μηχανήματα, πρέσες, μπετονιέρες: Στο ποσό των 6 € ωριαία 
               - διάφορα οικοδομικά υλικά: 3 € ανά τ.μ. μηνιαία 
           γ)  Γ΄ Ζώνη 
                - κάδος, αδρανή υλικά: Στο ποσό των 5 € ανά τ.μ. μηνιαία 
               - προστατευτική περίφραξη : Στο ποσό των 3 € ανά τ.μ. μηνιαία 
               - ικριώματα, σκαλωσιές: Στο ποσό των 3 € ανά τ.μ. μηνιαία 
               - ανυψωτικά μηχανήματα, πρέσες, μπετονιέρες: Στο ποσό των 5 € ωριαία 
               - διάφορα οικοδομικά υλικά: 2 € ανά τ.μ. μηνιαία 
Δ.  ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ  ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ     
     ΤΟΠΙΚΕΣ  ΕΟΡΤΕΣ    
            α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 7 € ανά τ.μ. ημερησίως  
            β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 5 € ανά τ.μ ημερησίως 
            γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των 4 € ανά τ.μ ημερησίως 
 
 Ε. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
           α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 10 € ανά τ.μ. μηνιαία 
           β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 8 € ανά τ.μ μηνιαία 
           γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ μηνιαία 
 
  ΣΤ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
       ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΝ 
            α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 20 € ανά τ.μ. την ημέρα 
            β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 15 € ανά τ.μ  την ημέρα                  
            γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των 10 € ανά τ.μ την ημέρα 
Ζ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ – ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ –  ΤΣΙΡΚΟ  
     Κ.Λ.Π. 
           α) Α΄ Ζώνη: Στο ποσό των 50 € την ημέρα 
           β) Β΄ Ζώνη: Στο ποσό των 40 € την ημέρα                  
           γ) Γ΄ Ζώνη: Στο ποσό των 30 € την ημέρα 
 
Η. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
             Στο ποσό των 15 € την ώρα σε όλες τις ζώνες       
 Θ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
            α)  Α΄ ΖΩΝΗ: Μονό ψυγείο αναψυκτικών: 30 € έκαστο, Διπλό Ψυγείο  
              αναψυκτικών: 60 € έκαστο, ψυγείο παγωτών: 40 € έκαστο, Κουβούκλιο: 80 € 

      σταντ πώλησης  εφημερίδων και περιοδικών: 40 €. 
           β)  Β΄ΖΩΝΗ: Μονό ψυγείο αναψυκτικών: 20 € έκαστο, Διπλό Ψυγείο  
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                αναψυκτικών: 40 € έκαστο, ψυγείο παγωτών: 30 € έκαστο, Κουβούκλιο: 60€  
             σταντ πώλησης εφημερίδων και περιοδικών: 30 €. 
           γ)  Γ΄ ΖΩΝΗ: Μονό ψυγείο αναψυκτικών: 15 € έκαστο, Διπλό Ψυγείο  
          αναψυκτικών: 30 € έκαστο, ψυγείο παγωτών: 20 € έκαστο, Κουβούκλιο: 50 €,  
         σταντ πώλησης εφημερίδων και περιοδικών: 20 €. 
 
 

 
Η παρούσα να ανακοινωθεί  στο Σώμα  στην πρώτη, μετά τη λήψη της 
απόφασης, τακτική συνεδρίαση. (παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19). 

 
 
 
 
              Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό  27/ 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
   Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
   Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                 
 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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