ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το αριθ.5/9-5-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 150

Περίληψη
Καθορισμός ποσοστού ετήσιου τέλους για τη χορήγηση της
άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου εντός του έτους σε
ισόποσες δόσεις

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.24687/7-5-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), με την διαδικασία του
κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 18
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
12) Ξυνίδης Αθανάσιος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
13) Παπασταματίου Γεώργιος
3) Βασιλούδης Ηλίας
14) Πούλιος Χρίστος
4) Βορίδης Δημήτριος
15) Ταρενίδης Παναγιώτης
5) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
16) Τσέπελης Εμμανουήλ
6) Δρεμσίζης Ιωάννης
17) Φανουράκης Εμμανουήλ
7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
18) Φωτιάδης Νικόλαος
8) Ηλιάδης Θωμάς
9) Κολλάρος Γεώργιος
10) Κυριακίδης Αλέξανδρος
11) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
9) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
10) Πατσίδου Δέσποινα
3) Καλογερής Κρίτων
11) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
4) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
12) Τοπ Ισμέτ
5) Μαζαράκης Σπύρος
13) Τσεγγελίδης Ιωάννης
6) Μούρκας Χρήστος
14) Φιλίππου Φίλιππος
7) Μπεκτές Σαμπρή
15) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
8) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος αποχώρησε οριστικά από την
συνεδρίαση πριν από την συζήτηση του 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την
αριθμ.πρωτ.24155/5-5-2014 εισήγηση του τμήματος Ταμείου & Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 50 Ν.4257/2014 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να
προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου εντός του έτους σε
ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον
υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει
να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο

από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του
υπολειπόμενου ποσού
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον
1. Καθορισμό του ποσοστού του ετήσιου τέλους που θα πρέπει να καταβληθεί για την χορήγηση της
άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, το οποίο ποσοστό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% της
οφειλής.
2. Τον αριθμό των ισόποσων δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
καθώς και 1) Το άρθρο 13 παρ.3 περίπτωση γ΄ του 20-10-1958 Βασιλικού Διατάγματος όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και όπως η παρ. γ΄ τροποποιήθηκε με την παρ.3
του άρθρου 16 του Ν.3254/2004, 2) Το άρθρο 50 παρ.1 του Ν.4257/14-4-2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Καθορίζει ότι για τη χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου με δυνατότητα
τμηματικής καταβολής θα πρέπει να καταβάλλεται το 30% του ετήσιου τέλους χρήσης κοινόχρηστου
χώρου σύμφωνα το άρθρο 50 Ν.4257/2014.
Β) Καθορίζει τον τρόπο καταβολής του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρο 50 Ν.4257/2014 προκειμένου να διασφαλιστεί και η ίση μεταχείριση των Δημοτών
ανάλογα του ύψους του τέλους που πρόκειται να καταβάλουν και η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του
Δήμου οι καταβολές των δόσεων θα πραγματοποιούνται ως κατωτέρω:
Ποσό Τέλους
Από 0 έως 500€
Από 501 έως 1.000€
Από 1.001έως 2.000€
Από 2.001έως 3.000€
Από 3.001 έως 4.000€
Άνω των 4.000€

Προκαταβολή
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Δόσεις
2 δόσεις μηνιαίες
4 δόσεις μηνιαίες
6 δόσεις μηνιαίες
8 δόσεις μηνιαίες
10 δόσεις μηνιαίες
12 δόσεις μηνιαίες

Γίνεται μνεία ότι οι δόσεις του ανωτέρω πίνακα θα είναι εφικτό να συναφθούν εφόσον το
αίτημα για αδειοδότηση κατατεθεί στην αρχή του έτους (1ο δεκαήμερο του Ιανουαρίου).’Όταν η
αίτηση του ενδιαφερόμενου υποβάλλεται σε διαφορετικό χρόνο θα είναι δυνατό να συναφθούν τόσες
μηνιαίες δόσεις όσες θα απαιτούνται για την εξόφληση του τέλους μέχρι τη λήξη του οικονομικού
έτους αναφοράς.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 20-5-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

