
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ   612/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 52/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα:   Καθορισμός τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση  
                   υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2019, για το Δήμο Πρέβεζας

           

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα  13:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.22215/19-10-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1. Κακιούζης Χαράλαμπος 
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2. Πανταζής Νικόλαος  
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      4   Κατσαούνος Θεόδωρος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      6   Κωστούλας Βασίλειος
      7.  Παππάς Δημήτριος

       

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  14ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Γραφείου Λαικών
αγορών κ΄αδειοδοτήσεων του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. Ζ.Κολέτσου) που έχει ως εξής:
 
 «…Σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του εδ. Ζ, παρ. 1 του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου ( εδ. ζ, παρ.1, του άρθρου 72, του Ν.
3852/2010) είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές κατόπιν
εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’/13-11-2017) «Άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας  και
άλλες διατάξεις>> (της παρ. 3, του άρθρου 6, της παρ. 9, άρθρου 40,  άρθρο 43, παρ. 1 του
άρθρου 45),   << το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση
καθορίζονται από το Δήμο>>, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 «
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Περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως διατάξεων  τινών της  περί  των προσόδων και  των
Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Νομοθεσίας  και  άλλων  τινών  συναφών  διατάξεων»
ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο
Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Ύστερα από τα παραπάνω, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, να
καθορίσει  τιμή  τέλους  χρήσης  κοινόχρηστων  χώρων  για  την  άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου
εμπορίου,  και  τρόπο  είσπραξης  του  καταβαλλόμενου  τέλους   στις  θέσεις  όπως  αυτές  θα
εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2019.

• Θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για βραχυχρόνιες άδειες παρασκευής και
διάθεσης  πρόχειρων  γευμάτων  κατά  την  καλοκαιρινή  περίοδο,  διάρκειας  μέχρι
τεσσάρων μηνών (καλαμπόκια ή μαλλί της γριάς ή ποπ κορν κτλ)

• Θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για είδη λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνημάτων,
χειροτεχνημάτων, έργων τέχνης κτλ

• Θέσεις στάσιμων καντινών .…»     
                                  
    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας oi  τιμές να   
    παραμείνουν ως έχουν  για το έτος 2019.  
  Οι κ. Κωστούλας και κ. Παππάς δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν σχετικά  στο 
   Δημοτικό Συμβούλιο.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

• τις διατάξεις  του άρθ 72 του Ν. 3852/2010 
• την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
            

  Εκδίδει  εισήγηση και  την παραπέμπει  στο Δημοτικό Συμβούλιο,  για  την επιβολή ετήσιου
τέλους χρήσης  κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι τιμές
για το τέλος ανά κατηγορία  για το Δήμο Πρέβεζας το οικονομικό έτος 2019 να μείνουν ίδιες,
όπως είχαν  καθοριστεί το προηγούμενο έτος ήτοι:
   1.Θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για βραχυχρόνιες άδειες παρασκευής και    
      διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, διάρκειας μέχρι τεσσάρων  
      μηνών (καλαμπόκια-κάστανα-ποπ κορν, μαλλί της γριάς ):100 Ε/έτος
   2.Θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για είδη λαϊκής τέχνης-κεραμικά-κοσμήματα
       κτλ.:100 Ε/έτος                
   3. Θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για οπωρολαχανικά:200 Ε/έτος
   4. Θέσεις στάσιμων καντινών :500 Ε/έτος   
  Η εθνική οδός Πρέβεζας- Ιωαννίνων ορίζεται στο 50% των τιμών των άλλων περιοχών.
  Η είσπραξη του τέλους θα γίνεται με την έκδοση της άδειας και ετησίως με την ανανέωσή της.

     Οι κ.Κωστούλας και κ.Παππάς δήλωσαν παρών.

                       

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   612/2018. 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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