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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Φαρκαδόνας 

 

Αριθμ. Αποφ. 86/2017 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων» 

 

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 13/6/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα Φαρκαδόνας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6048/9-6-2017 πρόσκληση του 

Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δεκαεννέα (19) και ονομαστικά οι: 

Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Μπότη – Στεργίου Ελένη (αποχώρησε μετά τη 

λήψη της αρ. 87/2017 απόφασης και επανήλθε πριν τη λήψη 

της αρ. 91/2017 απόφασης) 

1. Πάσχος Γεώργιος 

2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 2. Φιλιππίδης Χρήστος 

3. Ζαφείρης Ευάγγελος (αποχώρησε μετά τη λήψη 

της αρ. 85/2017 απόφασης) 
3. Γεωργολόπουλος Ιωάννης 

4. Παπαγεωργίου Ανδρέας 4. Αυγελής Βασίλειος 

5. Θωμάς Κωνσταντίνος 5. Χαντζής Δημήτριος 

6. Χαλκιάς Δημήτριος (οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

7. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος (αποχώρησε μετά 

τη λήψη της αρ. 88/2017 απόφασης και επανήλθε πριν τη λήψη 

της αρ. 91/2017 απόφασης) 

6. Ζιώγκου Μαρία (της έχει χορηγηθεί δωδεκάμηνη 

άδεια από το Δ.Σ.) 

8. Τσιακάρας Κωνσταντίνος  

9. Νικολός Κοσμάς (αποχώρησε μετά τη λήψη της αρ. 

87/2017 απόφασης) 
 

10. Κοσμάς Κωνσταντίνος  

11. Μέμηλας Ιωάννης  
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Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

12. Μακρυνιώτης Γεώργιος  

13. Αγγέλης Βασίλειος  

14. Αναγνώστου Ιωάννης (προσήλθε μετά τη λήψη 

της αρ. 85/2017 απόφασης) 
 

15. Καραμάνος Ηλίας  

16. Γάτσιου Παναγιώτα (αποχώρησε μετά τη λήψη της 

αρ. 87/2017 απόφασης) 
 

17. Χαλβατζάς Κίμων (αποχώρησε μετά τη λήψη της 

αρ. 87/2017 απόφασης) 
 

18. Μακρής Γεώργιος (αποχώρησε μετά τη λήψη της 

αρ. 87/2017 απόφασης) 
 

19. Χριστοδούλου Βάιος (προσήλθε πριν τη λήψη της 

αρ. 83/2017 απόφασης και αποχώρησε μετά τη λήψη της αρ. 

85/2017 απόφασης) 

 

20. Νεοφώτιστος Αθανάσιος (αποχώρησε μετά τη 

λήψη της αρ. 96/2017 απόφασης) 
 

21. Θωμόπουλος Απόστολος  

 

Παρόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

Απόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

1. Χαλβατζά Αθανασία (Φαρκαδόνας) 1. Γκαγκαμάνου Φωτεινή (Οιχαλίας) 

2. Ζιώγκος Ευάγγελος (Γεωργανάδων) 2. Κοσμάς Αθανάσιος (Κλοκοτού) 

3. Κακαδιάρης Αχιλλέας (Γριζάνου) 3. Αναγνώστου Δημήτριος (Κρήνης) 

4. Βούλγαρης Ιωάννης (Ζάρκου) 4. Καϊνανά Ευδοξία (Νομής) 

5. Θεοδώρου Βασίλειος (Κεραμιδίου) 5. Γιαννακός Χρήστος (Πηνειάδας) 

6. Φορτοτήρας Κωνσταντίνος (Πετροπόρου) 6. Καταραχιάς Απόστολος (Ταξιαρχών) 

7. Εμμανουήλ Κυρίτσης (Πετρωτού) 7. Παλαμιώτης Ιωάννης (Παναγίτσας) 

8. Κακαΐτσας Βάιος (Σερβωτών) (οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

9. Καμήτας Κωνσταντίνος (Φανερωμένης)  

10. Κουτσοδήμος Βασίλειος (Αχλαδοχωρίου)  

11. Τσιόγγας Μιχαήλ (Διασέλλου)  

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μεριβάκης Αθανάσιος και ο δημοτικός 

υπάλληλος κ. Βασιλειώρης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο, 3ο, 2ο, 5ο, 6ο, 4ο, 7ο, 

8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 15ο, 13ο, 14ο, 16ο, 17ο. 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 
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Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως  αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 «Το 

τέλος ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά 

τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή 

του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.  

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν 

οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με 

απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο» 

Με την αριθμ. 143/2015 (ΑΔΑ: 70Β3ΩΗΗ-7Β7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ψηφίστηκε ο Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας και καθορίστηκαν τα 

τμήματα των κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν για:  

1)Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών κ.λπ. στοιχείων καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

2) Τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών-παγωτών, αυτόματων πωλητών κλπ. 

3) Τοποθέτηση εμπορευμάτων 

4) Τοποθέτηση οικοδομικών υλικών και τη διενέργεια οικοδομικών εργασιών 

5) Την διοργάνωση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα 

6) Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης χρηματαποστολών (Τράπεζες, Οργανισμοί, ΕΛΤΑ 

κλπ) 

7) Την λειτουργία περιπτέρων 

8) Την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 

9) Την χρήση υπεδάφους π.χ. για την διέλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή την κατασκευή 

δεξαμενών υγρών καυσίμων 

10) Λοιπές δραστηριότητες που δεν αντίκεινται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις καθώς 

και στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

Με την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη 

εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.  

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει το τέλος που επιβάλλεται για κάθε μία από τις 

παραπάνω περιπτώσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 
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1) τις διατάξεις του  άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως  αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 

και το άρθρο 50 του Ν.4257/2014 

2)  την υπ’ αριθμόν 143/2015 απόφαση του 

3) την απόφαση αριθ. 102/2017 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την 

επιβολή των τελών 

4) τις περιοχές στις οποίες βρίσκεται το κάθε τμήμα που παραχωρείται 

5) την εκφρασμένη από την πλειοψηφία άποψη ότι θα πρέπει να είναι χαμηλότερα τα 

επιβαλλόμενα τέλη συγκριτικά με αυτά που προτείνει η οικονομική επιτροπή λόγω 

οικονομικής κρίσης 

6) την αντιπρόταση του Δήμαρχου για μείωση των προτεινόμενων τελών από την 

οικονομική επιτροπή κατά 20% με εξαίρεση τα τέλη που αφορούν τις Δ.Κ. Οιχαλίας και 

Φαρκαδόνας καθώς και τα Περίπτερα και τους Πάγκους παιχνιδιών και χαλβάδων 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Καθορίζει τα τέλη – δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, ως εξής: 

 

1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

 

Πλατείες: 1,20 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως. 

Πεζοδρόμια: 0,80 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως (όλων των δρόμων και λοιποί 

κοινόχρηστοι χώροι των εγκεκριμένων σχεδίων της Δημοτικής Ενότητας). 

 

Με εξαίρεση την Δ.Κ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ & την Τ.Κ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ όπου το τέλος καθορίζεται ως 

εξής: 

 

Δ.Κ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ: 

Α΄ Ζώνη: 2,50 €  το τετραγωνικό μέτρο το χρόνο (Κεντρική πλατεία, Πεζοδρόμια της οδού 

Δημοκρατίας Δ. Κ. Οιχαλίας από τη πλατεία μέχρι οικία Αγγελάκη Μαρίας). 

Β΄ Ζώνη: 1,50 € το τετραγωνικό μέτρο το χρόνο (Τα υπόλοιπα  πεζοδρόμια όλων των 

άλλων δρόμων και όλοι οι κοινόχρηστοι εντός & εκτός των εγκεκριμένων 

σχεδίων). 
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Τ.Κ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ: 

Α΄ Ζώνη: 2,00 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως. (Πλατείες & πεζοδρόμια αυτών). 

Β΄ Ζώνη: 1,20 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως (υπόλοιπα πεζοδρόμια & λοιποί 

κοινόχρηστοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλης). 

 

2. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ 

 

Πλατείες: 1,20 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως 

Πεζοδρόμια: 0,80 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως (όλων των δρόμων και λοιποί 

κοινόχρηστοι χώροι των εγκεκριμένων σχεδίων της Δημοτικής Ενότητας). 

 

Με εξαίρεση την Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ όπου το τέλος καθορίζεται ως εξής: 

Α΄ Ζώνη: 2,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως (Πλατείες & πεζοδρόμια αυτών). 

Β΄ Ζώνη: 1,20 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως (υπόλοιπα πεζοδρόμια & λοιποί 

κοινόχρηστοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλης). 

 

3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

Πλατείες: 1,20 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως 

Πεζοδρόμια: 0,80 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως (όλων των δρόμων και λοιποί 

κοινόχρηστοι χώροι των εγκεκριμένων σχεδίων της Δημοτικής Ενότητας). 

 

Με εξαίρεση τη Δ.Κ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ & τις Τ.Κ. ΓΡΙΖΑΝΟΥ και ΖΑΡΚΟΥ 

 

Δ.Κ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ: 

Α΄ Ζώνη: 2,50 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως (πλατείες & πεζοδρόμια αυτών) 

Β΄ Ζώνη: 1,50 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως (υπόλοιπα πεζοδρόμια & λοιποί 

κοινόχρηστοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλης) 

 

Τ.Κ. ΓΡΙΖΑΝΟΥ: 

Α΄ Ζώνη: 2,00 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως ( πλατείες & πεζοδρόμια αυτών) 

Β΄ Ζώνη: 1,20 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως (υπόλοιπα πεζοδρόμια & λοιποί 

κοινόχρηστοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλης)  

 

Τ.Κ. ΖΑΡΚΟΥ: 

Α΄ Ζώνη: 2,00 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως. (πλατείες & πεζοδρόμοι αυτών) 
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Β΄ Ζώνη: 1,20 € το τετραγωνικό μέτρο ετησίως (υπόλοιπα πεζοδρόμια & λοιποί 

κοινόχρηστοι χώροι εντός και εκτός σχεδίου πόλης) 

 

4. ΠΑΓΚΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ) 

 

Σε ότι αφορά τους πάγκους των χαλβάδων όπως και τους πάγκους με τα παιχνίδια στις 

διάφορες τοπικές εκδηλώσεις-πανηγύρια των τοπικών κοινοτήτων ή άλλων εκδηλώσεων 

προτείνεται για πάγκους τριών (3) μέτρων και για όλες τις εκδηλώσεις πλην των 

εμποροπανηγύρεων Φαρκαδόνας και Οιχαλίας το ποσό των 150,00 € ετησίως. 

 

5. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 

 

Τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για: 

 Το περίπτερο 50,00 € ανά έτος 

 Ένα ψυγείο αναψυκτικών και ποτών: 25,00 € ανά έτος 

 Ένα ψυγείο παγωτών: 25,00 € ανά έτος 

 Ένα παιχνίδι – παιχνιδομηχανή: 25,00 € ανά έτος 

 Ένα ψυκτικό μηχάνημα: 25,00 € ανά έτος. 

Γίνεται μνεία ότι: 

 ο κ. Μακρής Γεώργιος και ο κ. Μέμηλας Ιωάννης καταψήφισαν αποδεχόμενοι την 

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, 

 η κ. Γάτσιου Παναγιώτα και ο κ. Θωμόπουλος Απόστολος ψήφισαν λευκό, 

 ο κ. Νεοφώτιστος Αθανάσιος καταψήφισε εκφράζοντας την άποψη ότι η προτεινόμενη 

μείωση του Δημάρχου θα έπρεπε να ισχύσει και για τις Δ.Κ. Οιχαλίας και Φαρκαδόνας, 

 η κ. Μπότη – Στεργίου Ελένη καταψήφισε εκφράζοντας την άποψη περί μη επιβολής των 

ανωτέρω τελών λόγω οικονομικής κρίσης, 

 ο κ. Παπαγεωργίου Ανδρέας ζήτησε την αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου να 

γνωμοδοτήσουν – επί του θέματος - στο σύνολό τους τα τοπικά συμβούλια των 

κοινοτήτων, 

 οι παρόντες πρόεδροι των κοινοτήτων ψήφισαν θετικά με εξαίρεση τον πρόεδρο της 

τοπικής κοινότητας Σερβωτών, κ. Κακαΐτσα Βάιο, ο οποίος καταψήφισε. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 86/2017. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Μπαγιώτης Μιχαήλ  1. Μπότη-Στεργίου Ελένη 

  2. Ζαφείρης Ευάγγελος 

  3. Παπαγεωργίου Ανδρέας 

  4. Θωμάς Κωνσταντίνος 

  5. Χαλκιάς Δημήτριος 

  6. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 

  7. Τσιακάρας Κωνσταντίνος 

  8. Νικολός Κοσμάς 

  9. Κοσμάς Κωνσταντίνος 

  10. Μέμηλας Ιωάννης 

  11. Μακρυνιώτης Γεώργιος 

  12. Αγγέλης Βασίλειος 

  13. Αναγνώστου Ιωάννης 

  14. Καραμάνος Ηλίας 

  15. Γάτσιου Παναγιώτα 

  16. Χαλβατζάς Κίμων 

  17. Μακρής Γεώργιος 

  18. Χριστοδούλου Βάιος 

  19. Νεοφώτιστος Αθανάσιος 

  20. Θωμόπουλος Απόστολος 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Μπαγιώτης Μιχαήλ 
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