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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό
Συμβουλίου Κοζάνης

της 23/12-11-2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού

Απόφαση αριθμ. 741/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2019»
Στην Κοζάνη σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 19:00, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ.
37482/08-11-2018, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη
παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) ήτοι:
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Α/Α
Παρόντες
Α/Α
1.
Κύρινας Αντώνιος
24.
Καραπάτσιος Ευάγγελος
2.
Πλεξίδας Νικόλαος
25.
Χατζαβερίδης Γεώργιος
3.
Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
4.
Βαλαής Γεώργιος
5.
Βακουφτσής Κωνσταντίνος
Απόντες
6.
Τασοπούλου Ελένη
1.
Σιώμος Νικόλαος
7.
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
2.
Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
8.
Πουτακίδης Αριστοτέλης
3.
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
9.
Δημόπουλος Παναγιώτης
4.
Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
10.
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
5.
Λιάκος Ευθύμιος
11.
Αθανασιάδου Χρυσούλα
6.
Φούκας Χαρίσιος
12.
Δινοπούλου Βάια
7.
Δημάκου Θεοδώρα
13.
Γρηγοριάδης Ιωάννης
8.
Ιωαννίδης Παρασκευάς
14.
Γκούμας Βασίλειος
9.
Δουγαλής Γεώργιος
15.
Δημητριάδης Αχιλλέας
10.
Δεληγιάννης Ιωάννης
16
Ζαγάρας Ευθύμιος
11.
Κανάβας Ιωάννης
17.
Ιωαννίδης Ιωάννης
12.
Χαριτίδης Χαρίλαος
18.
Μαλούτας Λάζαρος
13.
Γκουτζηκώστας Γεώργιος
19.
Τουμπουλίδου Παρθένα
14.
Τσιρέκας Αστέριος
20.
Σιδηράς Αναστάσιος
15.
Κύργιας Κωνσταντίνος
21.
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
22.
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
23.
Κυτίδης Κωνσταντίνος
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου με τη συναίνεση του Δημάρχου το 18ο θέμα
και το 41ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν μετά το 16ο θέμα.
Οι Δ.Σ. 1)Τουμπουλίδου Π., 2)Κυριακίδης Κ., 3)Σιδηράς Αν., 4)Χατζαβερίδης Γ.,
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5)Κυτίδης Κ., αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της Ημερήσιας
Διάταξης.
Οι Δ.Σ. 1)Δινοπούλου Β., 2)Πλεξίδας Ν., 3)Γκούμας Β., αποχώρησαν από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
Οι Δ.Σ. 1)Καραπάτσιος Ευ., 2)Κουϊμτζίδου Ελπ., 3)Μαλούτας Λ., αποχώρησαν
από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 41ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Παρόντες: Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Σκόρδας Ι. Τ.Κ. Καρυδίτσας, 2)Μαγγιρίδης Μ., Τ.Κ. Κοίλων,
3)Χριστοφορίδης Ι., Τ.Κ. Λευκόβρυσης.
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου, 2)Τότσκας Α., Τ.Κ. Κερασέας, 3)Ζυμάρας
Κ., Τ.Κ. Κάτω Κώμης.
Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης
Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος για το 4ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βαλαή ο οποίος
εισηγήθηκε την αριθμ. 361/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κοζάνης που έχει ως εξής:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται
προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στο από 22.10.2018 υπηρεσιακό του
σημείωμα με θέμα:
«Ανακαθορισμός ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων,
πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, για το έτος
2019» αναφέρει τα παρακάτω:
«….ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Προσδιορισμός των χώρων στους οποίους επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης
(περίπτ. γ’ της παρ 3 του άρθρου 13 του Β.Δ.24-9/20-10-1958) όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και όπως η περίπτ. γ’ τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 16 του ν. 3254/2004 και του άρθρου 50 του ν. 4257/2014.
Άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.
Α΄/07.06.2010), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

2

ΑΔΑ: 6Φ0ΞΩΛΠ-ΥΜΓ

Με την αριθ. 725/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την όμοια αριθ.
603/2018 τροποποιητική αυτής, καθορίστηκαν και ισχύουν οι κοινόχρηστοι χώροι στους
οποίους επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως και οι τιμές των τελών αυτών, για το
έτος 2018 και εντεύθεν και αναλυτικά έχουν ως εξής:
1.

Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων και συγκεκριμένα:
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
1) Για την πόλη της Κοζάνης
α) Εξαιρετική ζώνη: ετήσια 36,24 € κατά m2 (Περιλαμβάνει την οδό Κοβεδάρων και την
οδό Ειρήνης μετά των παρόδων αυτής ήτοι δυτικά της Πλ. Νίκης, Ι. Μουράτη, Κ. Δρίζη,
μέχρι το ύψος του Βαλταδωρείου Γυμνασίου, Χ. Μούκα, Πλ. Ελευθερίας, Βαλταδώρου και
Βάρναλη) .
 Στον πεζόδρομο της οδού Πανδώρας απαγορεύεται κάθε είδους κατάληψη.
β) Α & Β ζώνες,
ετήσια 16,15 € κατά m2 .
γ) Γ ζώνη,
ετήσια 10,61 € κατά m2 .
δ) Δ & Ε ζώνες,
ετήσια 6,29 € κατά m2
ε) Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, ετήσια 5,44 € ανά
m2
2)
α)
β)
γ)

Για τη Δημοτική Ενότητα Αιανής:
Α & Β ζώνη
ετήσια 13,60 € - 8.16 € κατά m2 αντίστοιχα
Γ ζώνη
ετήσια 6,80 €
κατά m2
Δ & Ε ζώνη
ετήσια
4.76 € - 2.72 € κατά m2 αντίστοιχα

3) Για τις υπόλοιπες τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες Ελίμειας - Δημ. Υψηλάντη –
Ελλησπόντου:
α) Α & Β ζώνη
ετήσια 4,76 € κατά m2
β) Γ, Δ & Ε ζώνη ετήσια 2,72 € κατά m2
 Ειδικότερα για τη Ζωοδόχο Πηγή μείωση της ισχύουσας τιμής σε ποσοστό 20%.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
1) Για την πόλη της Κοζάνης
α) Εξαιρετική ζώνη: ετήσια 45,30 € κατά m2 (Περιλαμβάνει την οδό Κοβεδάρων και
την οδό Ειρήνης μετά των παρόδων αυτής (ήτοι δυτικά της Πλ. Νίκης, Ι. Μουράτη, Κ.
Δρίζη, μέχρι το ύψος του Βαλταδωρείου Γυμνασίου, Χ. Μούκα, Πλ. Ελευθερίας,
Βαλταδώρου και Βάρναλη).
β) Α & Β ζώνη
ετήσια 20,19 € κατά m2 .
γ) Γ ζώνη
ετήσια 13,26 € κατά m2
δ) Δ & Ε ζώνη
ετήσια 7,86 € κατά m2
ε) Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, ετήσια 6,80 € ανά
m2
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Ειδικά για χορήγηση άδειας κατάληψης πεζοδρομίων σε καταστήματα αγαθών και
εμπορευμάτων ισχύει η αριθ. 73/2009 ΑΔΣ, που καθορίζει τα πλάτη πεζοδρομίων,
βάσει των οποίων εκδίδονται οι άδειες.
2)
α)
β)
γ)

Για τη Δημοτική Ενότητα Αιανής:
Α & Β ζώνη
ετήσια 17,00 € & 10,20 € - 7,65 € κατά m2 αντίστοιχα
Γ ζώνη
ετήσια 8,50 €
κατά m2
Δ & Ε ζώνη
ετήσια 5,95 € & 3,40 €
κατά m2 αντίστοιχα

3) Για τις υπόλοιπες τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες Ελίμειας - Δημ. Υψηλάντη –
Ελλησπόντου:
α) Α & Β ζώνη
ετήσια 5,95 € κατά m2
β) Γ, Δ & Ε ζώνη ετήσια 3,40 € κατά m2


Ειδικότερα για τη Ζωοδόχο Πηγή μείωση της ισχύουσας τιμής σε ποσοστό 15%.

2. Για καταλήψεις πεζοδρομίων ή οδών υπό ανοικοδομούντος (κάδοι, σκαλωσιές,
περιφράξεις), ή για εγκαίνια καταστημάτων κ.λ.π.
Πάγωμα των τιμών του σχετικού τέλους για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης για το έτος
2018, όπως έχει καθοριστεί με την αριθ. 725/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και
συγκεκριμένα:
α) Εξαιρετική ζώνη μηνιαίως 17,15 €
κατά m2
β) Α, Β & Γ ζώνες μηνιαίως 14,25 €
κατά m2
γ) Δ & Ε ζώνες
μηνιαίως 11,40 €
κατά m2
δ) Την μη επιβολή του σχετικού τέλους όταν πρόκειται για εγκαίνια νέων καταστημάτων
ή προβολή προϊόντων – διαφήμιση καταστημάτων, για το λόγο ότι ως Δήμος, πρέπει να
διευκολύνουμε και να στηρίζουμε κάθε νέα επενδυτική προσπάθεια που συμβάλει στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης κ.λ.π.
Τη μη εφαρμογή του σχετικού τέλους για το έτος 2018, στις τέσσερις (4) άλλες
Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου).
3. Για κατάληψη του υπεδάφους για τοποθέτηση βενζιναντλιών ετήσια.
Πάγωμα των τιμών του σχετικού τέλους για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης για το έτος
2018, όπως έχει καθοριστεί με την αριθ. 725/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και
συγκεκριμένα:
α) Για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης,
σε 19,70 € κατά m3
β) Για τις Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου) σε
6,00 € κατά m3
4. Για κατάληψη πεζοδρόμων, πλατειών, & κοινοχρήστων χώρων από διάφορους
επιχειρηματίες, εμπόρους κ.α. για τοποθέτηση εμπορευμάτων για διαφημιστικούς
σκοπούς (ολιγοήμερες άδειες).
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Πάγωμα των τιμών του σχετικού τέλους για το έτος 2018, όπως έχει καθοριστεί με
την αριθ. 725/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
α) Δημοτική Ενότητα Κοζάνης,
σε 18,60 € / m2
β) Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου), σε 14,67 € /
m2
γ) Χώροι ψυχαγωγίας & εκδηλώσεων (πίστες παγοδρομίου, πατινάζ κ.λ.π.)
 στην κεντρική πλατεία Νίκης και σε 40.00 € ανά μήνα
 στην πλατεία Γιολδάση και 25ης Μαρτίου (Αλώνια), σε 30.00 € ανά μήνα
 για εποχικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως, παγοδρόμιο, πατινάζ, καρουζέλ,
επιδείξεις μόδας κ.λ.π.
Στα χορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα θα περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις λειτουργίας
και συντήρησης, καθώς και τα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι υποψήφιοι για την ανάληψη των παραπάνω
δραστηριοτήτων είναι πλέον του ενός, για το ίδιο αντικείμενο εργασιών και την ίδια
χρονική περίοδο, θα λαμβάνει χώρα κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων, είναι να διαθέτουν τις
απαραίτητες άδειες και τις τεχνικές προδιαγραφές για την απρόσκοπτη και ασφαλή
λειτουργία τους.
Η σχετική άδεια κατάληψης Κ.Χ. θα χορηγείται με την προκαταβολή του αναλογούντος
τέλους και την ανάληψη της υποχρέωσης του καθαρισμού της χρησιμοποιούμενης έκτασης
από τον χρήστη, καθώς και την πλήρη επαναφορά – αποκατάσταση του χώρου στην εν
γένει αρχική του μορφή.
δ) Επιβάλλει τέλος ποσού 500,00 € ανά ημέρα χρήσης, για κατάληψη του χώρου του
Σταθμού Βαρέων Οχημάτων στη θέση ¨Κασλάς¨ από ιδιωτικές επιχειρήσεις, για
διαφημιστικούς - εμπορικούς σκοπούς, εκδηλώσεις επαγγελματικών ή αθλητικών
σωματείων (ολιγοήμερες άδειες) κ.λ.π.
5. Για την κατάληψη πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με συντηρητές ψυγείων παγωτών και
αναψυκτικών
Πάγωμα των τιμών του σχετικού τέλους για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης για το
έτος 2018, όπως έχει καθοριστεί με την αριθ. 725/2017 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
Δημοτική Ενότητα Κοζάνης:
α) Για την Εξαιρετική ζώνη:
σε 127,90 € ετησίως για το κάθε ένα
β) Για τις Α, Β, Γ, Δ & Ε ζώνες:
σε 85,30 € ετησίως για το κάθε ένα
γ) Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες:
σε 36,00 € ετησίως για το κάθε ένα
Την εφαρμογή του σχετικού τέλους για το έτος 2018 και στις τέσσερις (4) Δημοτικές
Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου), στο ύψος που ο πρώην Δήμος
Αιανής είχε καθορίσει και συγκεκριμένα:
σε 3,24 € ετησίως κατά m2.
6. Για την κατάληψη πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με αυτοκινητάκια, τρενάκια κ.λ.π
έξω από τα περίπτερα
Πάγωμα των τιμών του σχετικού τέλους για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης για το
έτος 2018, όπως έχει καθοριστεί με την αριθ. 725/2017 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
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Δημοτική Ενότητα Κοζάνης:
α) Για την Εξαιρετική ζώνη:
β) Για τις Α, Β, Γ, Δ & Ε ζώνες:

σε 213,30 € ετησίως για το κάθε ένα
σε 127,90 € ετησίως για το κάθε ένα

Την μη εφαρμογή του σχετικού τέλους για το έτος 2018 στις τέσσερις (4) Δημοτικές
Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου).
7. Για παραχώρηση του χώρου της εμποροπανήγυρις (ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ) σε τσίρκο και
λοιπά, τις εξής τιμές:
Πάγωμα των τιμών του σχετικού τέλους για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης για το
έτος 2018, όπως έχει καθοριστεί με την αριθ. 725/2017 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
1) Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης:
α) Από μία (1) έως πέντε (5) ημέρες:
σε 1.515,00 €
β) Από έξι (6) ημέρες και άνω:
σε 1.724,00 €
Για το δικαίωμα χρήσης χώρων της Εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ», ισχύει η αριθ.
725/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 603/2018
και συγκεκριμένα έχει ως εξής:
α. Θέσεις για Εμπόρους
Σύνολο θέσεων ανά κατηγορία

Εμβαδόν (m2)

Τιμή σε ευρώ

Σ. Α. θέσεις (33)

3 Χ 2,50

390,00 €

A θέσεις

(242)

3 Χ 2,50

300,00 €

Α2 θέσεις

(13)

2 Χ 2,50

180,00 €

Δ

(10) χαλιά

10 Χ 2,00

332,50 €

β. Θέσεις Καταστημάτων (ταβέρνες, ψησταριές, καντίνες κ.λ.π.)
Ζώνες

Τιμή (€) / m2

Κατώτερη τιμή ζώνης Γ - Ταβέρνες

11,00 € / m2

Μεσαία τιμή ζώνης

Β - Ταβέρνες

14,00 € / m2

Ανώτερη τιμή ζώνης Α - Ταβέρνες

19,00 € / m2

Μη ασφαλτοστρωμένη ζώνη - Ταβέρνες

5,50 € / m2

Κατώτερη τιμή ζώνης Γ - Καντίνες

9,00 € / m2

Μεσαία τιμή ζώνης

Β- Καντίνες

14,00 € / m2

Ανώτερη τιμή ζώνης Α - Καντίνες

19,00 € / m2

2) Για το πανηγύρι του «Αγίου Πνεύματος» της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου της
Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, πάγωμα των τιμών του σχετικού τέλους για το έτος
2018, όπως έχει καθοριστεί με την αριθ. 725/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και συγκεκριμένα:
 Στην Α΄ Κατηγορία
σε 23,75 € ανά m2
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Στην Β΄ Κατηγορία
Για κάθε καντίνα
Για κάθε χώρο εστίασης

σε 19,00 € ανά m2
σε 237,50 €
σε
2,80 € ανά m2

3) Για το πανηγύρι Αιανής στη Δημοτική Ενότητα Αιανής, πάγωμα των τιμών του
σχετικού τέλους για το έτος 2018, όπως είχαν καθοριστεί με την αριθ. 725/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
 σε 9,50 € ανά m2, στην αριστερή πλευρά πλατείας - πάρκου της οδού Απολλοδώρου.
8. Πάγωμα του τέλους για το έτος 2018 για κάθε περίπτερο (σχετ. Ν. 4093/2012), όπως
έχει καθοριστεί με την αριθ. 725/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
συγκεκριμένα:
Α)






Για την πόλη της Κοζάνης
Εξαιρετική Ζώνη
Α΄ Ζώνη
Β΄ Ζώνη
Γ΄ Ζώνη
Δ΄ και Ε΄ Ζώνες

σε 365,00 € ετησίως
σε 272,00 € ετησίως
σε 122,00 € ετησίως
σε 80,00 € ετησίως
σε 52,00 € ετησίως

Β) Για τις Δημοτικές Ενότητες Αιανής, Δ.Υψηλάντη, Ελίμειας & Ελλησπόντου σε 40,00 €
ετησίως.
9. Τηλεφωνικοί θάλαμοι ΟΤΕ
Για όλες τις Δημοτικές Ενότητες (Κοζάνης, Αιανής, Δ.Υψηλάντη, Ελλησπόντου και
Ελίμειας) στο ποσό των 400,00 € ετησίως.
10. Επιβάλει νέο τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών όπως αυτό καθορίζεται με την αριθμ.2528/075/23-6-2009 (ΦΕΚ Β΄
/1375/10-7-2009) απόφαση της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
που εκδόθηκε κατ΄ επιταγή του άρθρου 29 παρ.6
του Ν. 3431/2006 «Περί
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Εισηγούμαστε για το έτος 2019
Τις εξής τροποποιήσεις και προσθήκες των τιμών των τελών, όπως αναλυτικά παρακάτω
περιγράφονται:
1.

Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων και συγκεκριμένα:

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
1) Για την πόλη της Κοζάνης
α) Εξαιρετική ζώνη: ετήσια 40,00 € κατά m2 (Περιλαμβάνει την οδό Κοβεδάρων και την
οδό Ειρήνης μετά των παρόδων αυτής ήτοι δυτικά της Πλ. Νίκης, Ι. Μουράτη, Κ. Δρίζη,
μέχρι το ύψος του Βαλταδωρείου Γυμνασίου, Χ. Μούκα, Πλ. Ελευθερίας, Βαλταδώρου και
Βάρναλη) .
 Στον πεζόδρομο της οδού Πανδώρας απαγορεύεται κάθε είδους κατάληψη.

7

ΑΔΑ: 6Φ0ΞΩΛΠ-ΥΜΓ

β) Α & Β ζώνες,
ετήσια 18,00 € κατά m2 .
γ) Γ ζώνη,
ετήσια 12,00 € κατά m2 .
δ) Δ & Ε ζώνες,
ετήσια 8,00 € κατά m2
ε) Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, ετήσια 6,00 € ανά
m2
2)
α)
β)
γ)

Για τη Δημοτική Ενότητα Αιανής:
Α & Β ζώνη
ετήσια 14,00 € & 10,00 € κατά m2 αντίστοιχα
Γ ζώνη ετήσια 8,00 € κατά m2
Δ & Ε ζώνη
ετήσια 5,00 € & 4,00 € κατά m2 αντίστοιχα

3) Για τις υπόλοιπες τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες Ελίμειας - Δημ. Υψηλάντη –
Ελλησπόντου:
α) Α & Β ζώνη
ετήσια 8,00 € κατά m2
β) Γ, Δ & Ε ζώνη ετήσια 4,00 € κατά m2
Η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους της παραγράφου αυτής, μπορεί να
γίνει σε ισόποσες δόσεις, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον
καταβληθεί από τον υπόχρεο προς της παράδοσης μέρος του τέλους.
Το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της
άδειας, είναι το σαράντα τοις εκατό (40%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων του
υπολειπόμενου ποσού είναι σε δύο δόσεις των τριάντα τοις εκατό (30%) έκαστη, με
χρονολογία καταβολής σε διάστημα ενός μηνός η πρώτη (1η) δόση μετά την ημερομηνία
κατάθεσης της προκαταβολής του 40% και ένα μήνα μετά την πληρωμή της 1ης δόσης η
επόμενη (2η) και τελευταία δόση.
Η άδεια χορηγείται με την εξόφληση όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων
προθεσμιών.
Η εκπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων, συνεπάγεται την
αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου.
2.

Για καταλήψεις πεζοδρομίων ή οδών υπό ανοικοδομούντος (κάδοι, σκαλωσιές,
περιφράξεις), ή για εγκαίνια καταστημάτων κ.λ.π.
Α) Για χώρους εκτός ελεγχόμενης στάθμευσης
α) Εξαιρετική ζώνη
μηνιαίως σε: 18,00 €
κατά m2
β) Α, Β & Γ ζώνες μηνιαίως σε:
16,00 €
κατά m2
γ) Δ & Ε ζώνες μηνιαίως σε:
12,00 €
κατά m2
δ) Την μη επιβολή του σχετικού τέλους όταν πρόκειται για εγκαίνια νέων
καταστημάτων ή προβολή προϊόντων – διαφήμιση καταστημάτων, για το λόγο ότι ως
Δήμος, πρέπει να διευκολύνουμε και να στηρίζουμε κάθε νέα επενδυτική προσπάθεια που
συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης κ.λ.π.
Β) Για χώρους εντός ελεγχόμενης στάθμευσης
α) Πάγωμα των τιμών για το έτος 2019, του ειδικού τέλους στάθμευσης (παρ. 3 εδαφ. γ
του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), σε οποιονδήποτε φορέα εκτός δήμου, για
έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, στα
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ίδια επίπεδα του έτους 2018 και όπως είχε καθοριστεί με την με αριθμό 735/2017
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα έχει ως εξής:
 Σε 4,00 ευρώ την ημέρα ανά θέση στους χώρους της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Γ) Για τις τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη,
Ελλησπόντου), τη μη εφαρμογή του σχετικού τέλους για το έτος 2019.
3. Για κατάληψη του υπεδάφους για τοποθέτηση βενζιναντλιών ετήσια.
α) Για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, σε 20,00 € κατά m3
β) Για τις Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου) σε 6,00
€ κατά m3
4. Για κατάληψη πεζοδρόμων, πλατειών, & κοινοχρήστων χώρων από διάφορους
επιχειρηματίες, εμπόρους κ.α. για τοποθέτηση εμπορευμάτων για διαφημιστικούς σκοπούς
(ολιγοήμερες άδειες).
α) Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, σε 20,00 € / m2
β) Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου), σε 15,00 € /
m2
γ) Χώροι ψυχαγωγίας & εκδηλώσεων (πίστες παγοδρομίου, πατινάζ κ.λ.π.)
•
στην κεντρική πλατεία Νίκης σε:
50.00 € ανά μήνα
•
στην πλατεία Γιολδάση και 25ης Μαρτίου (Αλώνια), σε:
40.00 € ανά μήνα
•
για εποχικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως, παγοδρόμιο, πατινάζ, καρουζέλ,
επιδείξεις μόδας κ.λ.π.
Στα χορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα θα περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις λειτουργίας
και συντήρησης, καθώς και τα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι υποψήφιοι για την ανάληψη των παραπάνω
δραστηριοτήτων είναι πλέον του ενός, για το ίδιο αντικείμενο εργασιών και την ίδια
χρονική περίοδο, θα λαμβάνει χώρα κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων, είναι να διαθέτουν τις
απαραίτητες άδειες και τις τεχνικές προδιαγραφές για την απρόσκοπτη και ασφαλή
λειτουργία τους.
Η σχετική άδεια κατάληψης Κ.Χ. θα χορηγείται με την προκαταβολή του αναλογούντος
τέλους και την ανάληψη της υποχρέωσης του καθαρισμού της χρησιμοποιούμενης έκτασης
από τον χρήστη, καθώς και την πλήρη επαναφορά – αποκατάσταση του χώρου στην εν
γένει αρχική του μορφή.
δ) Επιβάλλει τέλος ποσού 500,00 € ανά ημέρα χρήσης, για κατάληψη του χώρου του
Σταθμού Βαρέων Οχημάτων στη θέση ¨Κασλάς¨ από ιδιωτικές επιχειρήσεις, για
διαφημιστικούς - εμπορικούς σκοπούς, εκδηλώσεις επαγγελματικών ή αθλητικών
σωματείων (ολιγοήμερες άδειες) κ.λ.π.
5. Για την κατάληψη πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με συντηρητές ψυγείων παγωτών και
αναψυκτικών
Δημοτική Ενότητα Κοζάνης:
α) Για την Εξαιρετική ζώνη:
σε 130,00 € ετησίως για το κάθε ένα
β) Για τις Α, Β, Γ, Δ & Ε ζώνες: σε 85,00 € ετησίως για το κάθε ένα
γ) Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες: σε 40,00 € ετησίως για το κάθε ένα
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Στις τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη,
Ελλησπόντου), στο ύψος που είχε καθορίσει και συγκεκριμένα: σε 5,00 € ετησίως κατά
m2.
6. Για την κατάληψη πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με αυτοκινητάκια, τρενάκια κ.λ.π έξω
από τα περίπτερα
Δημοτική Ενότητα Κοζάνης:
α) Για την Εξαιρετική ζώνη:
σε 220,00 € ετησίως για το κάθε ένα
β) Για τις Α, Β, Γ, Δ & Ε ζώνες: σε 130,00 € ετησίως για το κάθε ένα
Την μη εφαρμογή του σχετικού τέλους για το έτος 2019 στις τέσσερις (4) Δημοτικές
Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου).
7. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστων χώρων εμποροπανηγύρεων ή
ετήσιων τοπικών ή θρησκευτικών εορτών, εκδηλώσεων κ.λ.π.
Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης:
Δικαίωμα Χρήσης χώρων Εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ»
Α. Για τσίρκο κ.λ.π.
α) Από μία (1) έως πέντε (5) ημέρες:
σε 1.515,00 €
β) Από έξι (6) ημέρες και άνω:
σε 1.724,00 €
Β. Θέσεις για Εμπόρους
Κατηγορία

Εμβαδόν (m2)

Τιμή σε ευρώ

Εκθετήριο πάγκο ζώνη Α

1

100,00 €

Εκθετήριο πάγκο ζώνη ΣΑ

1

80,00 €

Εκθετήριο πάγκο χαλιών Χ

1

33,25 €

Γ. Θέσεις Καταστημάτων Εστίασης (ταβέρνες, ψησταριές, καντίνες κ.λ.π.)
Κατηγορία

Τιμή (€) / m2

Κατηγορία Α

19,00 € / m2

Κατηγορία Β
Θέση Καντινών

14,00 € / m2
250 € / θέση

Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου «Πανηγύρι Αγίου
Πνεύματος»
 Στην Α΄ Κατηγορία σε 50,00 € ανά m2
 Στην Β΄ Κατηγορία σε 30,00 € ανά m2
 Για κάθε καντίνα σε 300,00 €



Δημοτική Ενότητα Αιανής «Πανηγύρι Αγ. Πνεύματος Αιανής»,
στην αριστερή πλευρά πλατείας - πάρκου της οδού Απολλοδώρου σε: 12,00 € ανά
m2,
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8. Για κάθε περίπτερο (σχετ. Ν. 4093/2012), όπως έχει καθοριστεί με την αριθ.
725/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
Α)






Για την πόλη της Κοζάνης
Εξαιρετική Ζώνη
Α΄ Ζώνη
Β΄ Ζώνη
Γ΄ Ζώνη
Δ΄ και Ε΄ Ζώνες

σε 365,00 € ετησίως
σε 272,00 € ετησίως
σε 122,00 € ετησίως
σε 80,00 € ετησίως
σε 52,00 € ετησίως

Β) Για τις Δημοτικές Ενότητες Αιανής, Δ.Υψηλάντη, Ελίμειας & Ελλησπόντου σε 40,00 €
ετησίως.
9. Τηλεφωνικοί θάλαμοι ΟΤΕ
Για όλες τις Δημοτικές Ενότητες (Κοζάνης, Αιανής, Δ.Υψηλάντη, Ελλησπόντου και
Ελίμειας) προτείνουμε
την κατάργηση του άρθρου 9 που αφορά το τέλος των 400,00 ευρώ ετησίως για κάθε
τηλεφωνικό θάλαμο του ΟΤΕ, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (άρθρο
28) του Ν. 4821/2014 (άρθρο 211) και του Ν.4313/2014 (άρθρο 60 παρ. 7), προβλέπεται
ότι: «Για την εγκατάσταση, εκμετάλλευση, συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών ευκολιών (όπως
ενδεικτικά: κοινοχρήστων τηλεφώνων, στύλων, υπαίθριων μονάδων δικτύου, οικίσκων,
κεραιών φρεατίων, καμπινών, αγωγών, καλωδιώσεων, κυτίων σύνδεσης), οι πάροχοι
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής στους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς και εν γένει
αποζημίωσης, πέραν των τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων».
10. Για το τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
όπως αυτό καθορίζεται
με την αριθμ.2528/075/23-6-2009 (ΦΕΚ Β΄ /1375/10-72009) απόφαση της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) που εκδόθηκε
κατ΄ επιταγή του άρθρου 29 παρ.6
του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, το πάγωμα για το έτος 2019 των τελών
χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους
αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), ως είχαν καθοριστεί με
την αριθμ. 725/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος,
σχετικά.

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ζ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958 ¨Περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί
των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων¨ (ΦΕΚ 171/ τ. Α΄/20.10.1958).
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3. Το από 22.10.2018 Υπηρεσιακό /Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος
Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης το πάγωμα για το έτος
2019, των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24 -9/
20.10.1958), ως είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 725/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό και
σκεπτικό της παρούσας.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος ανέφερε τα εξής:
Με την αριθμ. 336/2018 Α.Δ.Σ. έγινε τροποποίηση της αριθμ. 725/2017 Α.Δ.Σ.
όσον αφορά τη μείωση του τέλους χρήσης τραπεζοκαθισμάτων καθώς και τη
διόρθωση οδού εξαιρετικής ζώνης και συγκεκριμένα καθορίστηκαν τα εξής:
Α.1 ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
1.α) Εξαιρετική ζώνη : Περιλαμβάνει την οδό Κοβεδάρων και την οδό Ειρήνης
μετά των παρόδων αυτής (ήτοι δυτικά της Πλ. Νίκης, Ι. Μουράτη, Κ. Δρίζη, μέχρι τη
συμβολή με την οδό Βαλταδώρων, Χ. Μούκα, Πλ. Ελευθερίας, Βαλταδώρων και
Βάρναλη) ετήσια κατά m2 36,24 – 10,87 (-30%) = 25,37 ευρώ. Στον πεζόδρομο της
οδού Πανδώρας απαγορεύεται κάθε είδους κατάληψη.
β) Α & Β ζώνες ετήσια κατά m2 16,15 - 4,85 (-30%) = 11,31ευρώ
γ) Γ ζώνη
ετήσια κατά m2 10,61 – 3,18 (-30%) = 7,43 ευρώ
δ) Δ & Ε ζώνες ετήσια κατά m2 6,29 – 1,89 (-30%) = 4,40 ευρώ
ε) Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης
ετήσια κατά m2, 5,44 - 1,63 (-30%) = 3,81 ευρώ
2.Για τη Δημοτική Ενότητα Αιανής
α) Α & Β ζώνες ετήσια κατά m2 13,60 – 4,08 (-30%)
8,16 – 2,45 (-30%) = 5,71 €, 6,12 – 1,84 (-30%)
β) Γ ζώνη ετήσια κατά m2 6,80 – 2,04 (-30%)
γ) Δ & Ε ζώνες ετήσια κατά m24,76 - 1,43 (-30%)
2,72 - 0,82 (-30%) = 1,90 €

= 9,52 €,
= 4,28 €
= 4,76 €
= 3,33 €,

3. Για τις τρεις (3) άλλες Δημοτικές Ενότητες (Ελίμειας, Δημ.
Υψηλάντη, Ελλησπόντου) και συγκεκριμένα:
α) Για τις Α & Β ζώνες ετήσια κατά m2 4,76 - 1,43 (-30%) = 3,33 €
β) Για τις Γ, Δ & Ε ζώνες ετήσια κατά m2 2,72 - 0,82 (-30%) = 1,90€
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 725/2017 Α.Δ.Σ.
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Προτείνω το πάγωμα των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13
του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), όπως καθορίστηκε με την αριθμ. 725/2017
Α.Δ.Σ. και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 336/2018 και 603/2018 Α.Δ.Σ.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις
των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη :
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βαλαή.
2. Την αριθμ. 361/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Κοζάνης.
3. Την αριθμ. 725/2018 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 336/2018
και 603/2018 Α.Δ.Σ. .
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από
ψηφοφορία ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνει πάγωμα του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών όπως επιβλήθηκε με την αριθμ.
725/2017 και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 336/2018 και 603/2018 Α.Δ.Σ.
(παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2019 και
συγκεκριμένα:
1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων πάγωμα των
τελών για το έτος 2019 και συγκεκριμένα:
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
α) Εξαιρετική ζώνη : Περιλαμβάνει την οδό Κοβεδάρων και την οδό Ειρήνης
μετά των παρόδων αυτής (ήτοι δυτικά της Πλ. Νίκης, Ι. Μουράτη, Κ. Δρίζη, (μέχρι
τη συμβολή με την οδό Βαλταδώρων), Χ. Μούκα, Πλ. Ελευθερίας, Βαλταδώρων
και Βάρναλη) ετήσια κατά m2 25,37 ευρώ. Στον πεζόδρομο της οδού Πανδώρας
απαγορεύεται κάθε είδους κατάληψη.
β) Α & Β ζώνες ετήσια κατά m2 11,31ευρώ
γ) Γ ζώνη
ετήσια κατά m2 7,43 ευρώ
δ) Δ & Ε ζώνες ετήσια κατά m2 4,40 ευρώ
ε) Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης
ετήσια κατά m2,
3,81 ευρώ
2.Για τη Δημοτική Ενότητα Αιανής
α) Α & Β ζώνες ετήσια κατά m2 9,52 €, 5,71 €
β) Γ ζώνη ετήσια κατά m2
4,76 €
2
γ) Δ & Ε ζώνες ετήσια κατά m 3,33 €, και 1,90 €
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3. Για τις τρεις (3) άλλες Δημοτικές Ενότητες (Ελίμειας, Δημ.
Υψηλάντη, Ελλησπόντου) και συγκεκριμένα:
α) Για τις Α & Β ζώνες ετήσια κατά m2 3,33 €
β) Για τις Γ, Δ & Ε ζώνες ετήσια κατά m2 1,90€
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
1.Για την πόλη της Κοζάνης
α) Εξαιρετική ζώνη : Περιλαμβάνει την οδό Κοβεδάρων και την οδό Ειρήνης
μετά των παρόδων αυτής (ήτοι δυτικά της Πλ. Νίκης, Ι. Μουράτη, Κ. Δρίζη,
μέχρι το ύψος του Βαλταδωρείου Γυμνασίου, Χ. Μούκα, Πλ. Ελευθερίας,
Βαλταδώρου και Βάρναλη) ετήσια κατά m2 45,30 ευρώ. Στον πεζόδρομο της
οδού Πανδώρας απαγορεύεται κάθε είδους κατάληψη.
β) Α & Β ζώνες ετήσια κατά m2 20,19 ευρώ .
γ) Γ ζώνη
ετήσια κατά m2 13,26 ευρώ .
δ) Δ & Ε ζώνες ετήσια κατά m2
7,86 ευρώ.
ε) Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης ετήσια
κατά m2 6,80 ευρώ.
Ειδικά για χορήγηση άδειας κατάληψης πεζοδρομίων σε καταστήματα αγαθών
και εμπορευμάτων
ισχύει η ΑΔΣ 73/2009 που καθορίζει τα πλάτη
πεζοδρομίων, βάση των οποίων εκδίδονται οι άδειες.
2. Για
α)
β)
γ)

τη Δημοτική Ενότητα Αιανής:
Α & Β ζώνες
ετήσια κατά m2 17,00 - 10,20 ευρώ αντίστοιχα.
Γ ζώνη
ετήσια κατά m2 8,50 ευρώ .
Δ & Ε ζώνες
ετήσια κατά m2 5,95 - 3,40 ευρώ αντίστοιχα.

3. Για τις άλλες τρεις (3) άλλες Δημοτικές Ενότητες Ελίμειας, Δημ.
Υψηλάντη, Ελλησπόντου:
α) Για τις Α & Β ζώνες ετήσια κατά m2 5,95 ευρώ
β) Για τις Γ, Δ & Ε ζώνες ετήσια κατά m2 3,40 ευρώ
 Ειδικότερα για τη Ζωοδόχο Πηγή μείωση της ισχύουσας τιμής του έτους
2010 σε ποσοστό 15%.
Η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους της παραγράφου
αυτής, μπορεί να γίνει σε ισόποσες δόσεις, χωρίς να απαιτείται η
κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο
προς της παράδοσης μέρος του τέλους.
Το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της
χορήγησης της άδειας, είναι το σαράντα τοις εκατό (40%) της οφειλής και
ο αριθμός των δόσεων του υπολειπόμενου ποσού είναι σε δύο δόσεις
των τριάντα τοις εκατό (30%) έκαστη, με χρονολογία καταβολής σε
διάστημα ενός μηνός η πρώτη (1η) δόση μετά την ημερομηνία κατάθεσης
της προκαταβολής του 40% και ένα μήνα μετά την πληρωμή της 1 ης
δόσης η επόμενη (2η) και τελευταία δόση.
Η εκπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων,
συνεπάγεται την αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση
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ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ
μέρους του υπόχρεου.
2. Για καταλήψεις πεζοδρομίων ή οδών υπό ανοικοδομούντος ή για
εγκαίνια καταστημάτων.
Πάγωμα τιμών του σχετικού τέλους για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, για το
έτος 2019, όπως είχαν καθοριστεί με τις αριθμ. 725/2017 και 735/2017
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα :
Α.α) Εξαιρετική ζώνη
μηνιαίως κατά m2 17,15 ευρώ.
β) Α, Β & Γ ζώνες
μηνιαίως κατά m2 14,25 ευρώ.
γ) Δ & Ε ζώνες
μηνιαίως κατά m2 11,40 ευρώ.
δ) Τη μη επιβολή του σχετικού τέλους όταν πρόκειται για εγκαίνια νέων
καταστημάτων ή προβολή προϊόντων - διαφήμισης καταστημάτων για το
λόγο ότι ως Δήμος πρέπει να διευκολύνουμε και να στηρίζουμε κάθε νέα
επενδυτική
προσπάθεια,
που
συμβάλει
στην
ανάπτυξη
της
επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης κ.λ.π.
Β Για χώρους εντός ελεγχόμενης στάθμευσης
α) Πάγωμα των τιμών για το έτος 2019, του ειδικού τέλους στάθμευσης (παρ. 3
εδαφ. γ του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), σε οποιονδήποτε φορέα
εκτός δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους
ελεγχόμενης στάθμευσης, στα ίδια επίπεδα του έτους 2018 και όπως είχε
καθοριστεί με την με αριθμό 735/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και
συγκεκριμένα έχει ως εξής:
 Σε 4,00 ευρώ την ημέρα ανά θέση στους χώρους της ελεγχόμενης
στάθμευσης.
Γ Για τις τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη,
Ελλησπόντου), τη μη εφαρμογή του σχετικού τέλους για το έτος 2019.
3. Για κατάληψη του υπεδάφους για τοποθέτηση βενζιναντλιών ετήσια.
Πάγωμα τιμών του σχετικού τέλους για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, για το
έτος 2019, όπως είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 725/2017 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα :
α) Σε 19,70 ευρώ κατά m3
β) Την εφαρμογή του σχετικού τέλους, για το έτος 2019, στις άλλες τέσσερις
(4) Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου )
και συγκεκριμένα :
Σε 6,00 ευρώ κατά m3
4. Για κατάληψη πεζοδρόμων, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων από
διάφορους επιχειρηματίες, εμπόρους κ.α. για τοποθέτηση
εμπορευμάτων για διαφημιστικούς σκοπούς (ολιγοήμερες άδειες).
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Πάγωμα τιμών του σχετικού τέλους, για το έτος 2019, όπως είχαν καθοριστεί
με την αριθμ. 725/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα :
α) Δημοτική Ενότητα Κοζάνης σε 18,60 ευρώ/ m2
β) Δημοτικές Ενότητας Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου σε
14, 67 Ευρώ/m2
γ) Χώροι ψυχαγωγίας & εκδηλώσεων (πίστες παγοδρομίου, πατινάζ
κ.τ.λ.)
 40,00 € το τ.μ. ανά μήνα στην κεντρική πλατεία Νίκης, και
 30,00 € το τ.μ. ανά μήνα, στην πλατεία Γιολδάση και 25ης Μαρτίου
(Αλώνια), για εποχιακές ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως
παγοδρόμιο, πατινάζ, καρουζέλ, επιδείξεις μόδας κ.τ.λ.
Στα χορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα θα περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις
λειτουργίας και συντήρησης καθώς και τα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι υποψήφιοι για την ανάληψη των
παραπάνω δραστηριοτήτων είναι πέραν του ενός για το ίδιο αντικείμενο
εργασιών, θα λαμβάνει χώρα κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων είναι να
διαθέτουν τις απαραίτητες Άδειες και τις τεχνικές προδιαγραφές για την
απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Η σχετική Άδεια κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου θα χορηγείται με την
προκαταβολή του αναλογούντος τέλους και την υποχρέωση του
καθαρισμού της χρησιμοποιούμενης έκτασης από τον χρήστη του Κ.Χ.,
καθώς και την πλήρη επαναφορά – αποκατάστασή του στην εν γένει αρχική
του μορφή.
δ) Επιβάλει τέλος ποσού 500,00 € ανά ημέρα χρήσης, για κατάληψη
χώρου του Σταθμού Βαρέων Οχημάτων, στη θέση «Κασλάς», από
ιδιωτικές επιχειρήσεις, για διαφημιστικούς - εμπορικούς σκοπούς,
εκδηλώσεις επαγγελματικών ή αθλητικών σωματείων (ολιγοήμερες άδειες)
κ.λ.π.
5. Για την κατάληψη πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με συντηρητές
ψυγείων παγωτών και αναψυκτικών
Πάγωμα τιμών του σχετικού τέλους για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, για το
έτος 2019, όπως είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 725/2017 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα :
α) Για την Εξαιρετική ζώνη
σε 127,90 ευρώ ετησίως για το κάθε
ένα
β) Για τις Α, Β, Γ, Δ & Ε ζώνες
σε 85,30 ευρώ ετησίως για το κάθε
ένα
γ) Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες σε 36,00 ευρώ ετησίως για το κάθε
ένα
Την εφαρμογή του σχετικού τέλους, για το έτος 2019, και στις τέσσερις (4)
άλλες Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου)
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στο ύψος των τιμών που ο πρώην Δήμος Αιανής είχε καθορίσει και
συγκεκριμένα :
Σε 3,24 ευρώ κατά m2 ετησίως.
6. Για την κατάληψη πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με αυτοκινητάκια,
τρενάκια κ.λ.π έξω από τα περίπτερα
Πάγωμα τιμών του σχετικού τέλους για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, για το
έτος 2019, όπως είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 725/2017 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα :
α) Για την Εξαιρετική ζώνη σε 213,30 ευρώ ετησίως για το κάθε ένα
β) Για τις Α, Β, Γ, Δ & Ε ζώνες σε 127,90 ευρώ ετησίως για το κάθε
ένα
Τη μη εφαρμογή του σχετικού τέλους, για το έτος 2019, στις τέσσερις (4)
άλλες Δημοτικές Ενότητες (Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Ελλησπόντου)
7. Για παραχώρηση του χώρου της εμποροπανήγυρις (ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ) σε
τσίρκο και λοιπά τις εξής τιμές:
Α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης, σε τσίρκο και λοιπά, για το έτος
2019, πάγωμα τιμών του σχετικού τέλους, όπως είχε καθοριστεί με την
αριθμ. 725/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. και συγκεκριμένα:
α) Από μία (1) έως πέντε (5) ημέρες σε 1.515,00 ευρώ
β) Από έξι (6) ημέρες και άνω σε 1.724,00 ευρώ
Β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης το δικαίωμα χρήσης χώρων της
Εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ» για το 2019 παγώνει στις τιμές που
καθορίστηκαν με την αριθ. 725/2017 Α.Δ.Σ. και τροποποιήθηκαν με την
αριθμ. 603/2018 Α.Δ.Σ. και συγκεκριμένα
α. Εμπορικές θέσεις για το 2019.
Σύνολο θέσεων ανά
κατηγορία
Σ.Α. θέσεις 33
Α1
«
242
Α2
«
13
Δ
«
10

Εμβαδόν (m2)
3
3
2
10

Χ 2,50
Χ 2,50
Χ 2,50
Χ 2,00

Τιμή (€)
390,00
300,00
180,00
332,50

β. Θέσεις σίτισης για το έτος 2019
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Κατώτερη τιμή ζώνης Γ - Ταβέρνες
Μεσαία τιμή ζώνης Β - Ταβέρνες

Τιμή (€)/Εμβαδόν
(m2)
11 €/m2
14 €/m2

Ανώτερη τιμή ζώνης Α - Ταβέρνες
Μη ασφαλτοστρωμένη ζώνη - Ταβέρνες

19 €/m2
5,50 €/m2

Ζώνες

Κατώτερη τιμή ζώνης Γ - Καντίνες
Μεσαία τιμή ζώνης Β

- Καντίνες

Ανώτερη τιμή ζώνης Α - Καντίνες

9 €/m2
14 €/m2
19 €/m2

Γ) Για το πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος της Τοπικής Κοινότητας
Δρεπάνου της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, πάγωμα των τιμών του
σχετικού τέλους, για το έτος 2019, όπως είχαν καθοριστεί με την αριθμ.
725/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα :






Στην Α΄ Κατηγορία σε 23,75 ευρώ κατά m2
Στην Β΄ Κατηγορία σε 19,00 ευρώ κατά m2
Για κάθε καντίνα
σε 237,50 ευρώ
Για κάθε χώρο εστίασης σε 2,80 ευρώ κατά m2

Δ) Για το πανηγύρι στη Δ.Ε. Αιανής πάγωμα της τιμής του σχετικού
τέλους για το έτος 2019 στο ποσό των 9,50 €/τ.μ., στην αριστερή πλευρά
πλατείας - πάρκου της οδού Απολλοδώρου
8. Πάγωμα του τέλους για το έτος 2019 για κάθε περίπτερο σύμφωνα με το
Ν. 4093/2012 όπως είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 537/2016 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα :
Α) Για την πόλη της Κοζάνης
Εξαιρετική Ζώνη 365 ευρώ ετησίως
Α΄ Ζώνη 272,00 ευρώ ετησίως
Β΄ Ζώνη 122,00 ευρώ ετησίως
Γ΄ Ζώνη 80,00 ευρώ ετησίως
Δ΄ και Ε΄ Ζώνες 52,00 ευρώ ετησίως
Β) Για τις Δημοτικές Ενότητες Αιανής, Δ.Υψηλάντη, Ελίμειας και Ελλησπόντου
40,00 ευρώ ετησίως.
9. Καταργεί για όλες τις Δημοτικές Ενότητες (Κοζάνης, Αιανής,
Δ.Υψηλάντη, Ελλησπόντου και Ελίμειας) το τέλος των 400,00 ευρώ
ετησίως για κάθε τηλεφωνικό θάλαμο του ΟΤΕ, διότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4070/2012 (άρθρο 28) του Ν. 4821/2014 (άρθρο 211) και του
Ν.4313/2014 (άρθρο 60 παρ. 7), προβλέπεται ότι: «Για την εγκατάσταση,
εκμετάλλευση, συντήρηση, επισκευή
και αντικατάσταση δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών ευκολιών (όπως
ενδεικτικά: κοινοχρήστων τηλεφώνων, στύλων, υπαίθριων μονάδων
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δικτύου, οικίσκων, κεραιών φρεατίων, καμπινών, αγωγών, καλωδιώσεων,
κυτίων σύνδεσης), οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν υπέχουν
υποχρέωση καταβολής στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς και εν γένει αποζημίωσης,
πέραν των τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων».
10.

Επιβάλει νέο τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως αυτό καθορίζεται
με την αριθμ.
.2528/075/23-6-2009 (ΦΕΚ Β΄ /1375/10-7-2009) απόφαση της Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) που εκδόθηκε κατ΄ επιταγή του
άρθρου 29 παρ.6 του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις»
Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης κ. Ελευθέριο Ιωαννίδη την παραπέρα
ενέργεια.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 741/2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κοζάνη 12-11-2018
Ο Πρόεδρος

Αντώνης Κύρινας

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Παρόντες Δ. Σ.
Πλεξίδας Νικόλαος
Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
Βαλαής Γεώργιος
Βακουφτσής Κωνσταντίνος
Τασοπούλου Ελένη
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
Πουτακίδης Αριστοτέλης
Δημόπουλος Παναγιώτης
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
Αθανασιάδου Χρυσούλα
Δινοπούλου Βάια
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Γκούμας Βασίλειος
Δημητριάδης Αχιλλέας
Ζαγάρας Ευθύμιος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Μαλούτας Λάζαρος
Τουμπουλίδου Παρθένα
Σιδηράς Αναστάσιος
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Κυτίδης Κωνσταντίνος
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Χατζαβερίδης Γεώργιος
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