
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά 

          της 1
ης

/17-1-2018 Συνεδρίασης 

  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

                   Αριθ.  4 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήµερα 17-1-2018 ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 16:30, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου (Πλατεία Κοραή), µετά 

από την µε αρ. πρωτ. 1680/12.1.2018 πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., που 

επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

49 ∆ηµοτικών Συµβούλων ήσαν: 

 

Παρόντες 32 
 

1) Αβραµίδης Παναγιώτης, 2) Αγραπίδης Χρήστος, 3) Αντωνάκου Σταυρούλα, 4) 

Αργουδέλης Αλέξανδρος, 5) Αστεριάδη Καλλιόπη, 6) Βεντούρης Ανδρέας, 7) 

Βοϊδονικόλας Σταύρος, 8) Γαϊτανάρος Στυλιανός, 9) Γέµελος Νικόλαος, 10) Γκερλές 

∆ηµήτριος, 11) Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, 12) ∆αβάκης Γεώργιος, 13) Ζηλάκου 

Χαραλαµπία, 14) Καλαγιά-Καραµαλάκου Πασχαλίνα, 15) Καλαµακιώτης Νικόλαος, 

16) Kαλλέργη Ευπραξία, 17) Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, 18) Καρβουνάς 

Νικόλαος, 19) Κατσαφάδος Ηλίας, 20) Κούβαρης Νικόλαος, 21) Λαουλάκου Κυριακή 

22) Μαστρονικόλας Ιωάννης, 23) Μελά Σταυρούλα, 24) Μελάς Ιωάννης, 25) 

Νικοπολίδης Αντώνιος, 26) Νταϊφά Ειρήνη, 27) Σαλπέας Ηλίας, 28) Σαρρή-Γώγου 

Ευαγγελία, 29) Σδρένιας Χρήστος, 30) Σιγαλάκος Κυριάκος, 31) Σταθάκη Μαρία & 

32) Τζεφεράκος Αλέξανδρος. 

 

Απόντες: 1) Αγγελόπουλος Νικόλαος, 2) Βοϊδονικόλας Γεώργιος, 3) Βουράκης Ιωσήφ, 

4) Ελληνιάδης Σταύρος, 5) Κάρλες Αναστάσιος, 6) Καψοκόλης Γρηγόριος, 7) 

Κόκκαλης Πέτρος, 8) Mαντούβαλος Νικόλαος, 9) Μανωλάκος Κυριάκος, 10) 

Μαυριδάκης Εµµανουήλ, 11) Παντελάκη Ελπίδα, 12) Παρασκευόπουλος ∆ηµήτριος, 

13) Πηρούνιας Νικόλαος, 14) Ρέππας Παναγιώτης, 15) Σιγάλας Γεώργιος, 16) 

Τουµπέκης Χαράλαµπος & 17) Φύκια Αµαλία-Μελίνα. 

 

Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 

Παρόντες: 1) Γκόλφης Νικήτας 2) Αθανασίου Ευαγγελία, 3) Λιακόσταυρος 

Χαράλαµπος,  4)  Πούλος Αναστάσιος & 5)  Βοϊδονικόλας Ιωάννης. 

  
Πρόεδρος ο κ. ∆αβάκης Γεώργιος. 

Γραµµατέας η κα  Χαραλαµπία Ζηλάκου. 

Προσήλθε ο ∆ήµαρχος κ. Μώραλης Π. Ιωάννης. 

 

Ειδικός Γραµµατέας ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆.Σ. κ. Φινοκαλιωτάκης Ανδρέας. 

 

ΑΔΑ: ΩΞΨ8ΩΞΥ-ΖΩΧ



ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Με πρόταση του Προέδρου και σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου το Σώµα ψηφίζει 

οµόφωνα ως κατεπείγον το πιο κάτω θέµα και το εντάσσει στη Η.∆. µε α.α. και τίτλο: 

ΘΕΜΑ 4
ο
: «Καθορισµός του αριθµού των δόσεων, που αφορούν στην καταβολή του 

ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2018 σύµφωνα µε την 

παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του αρθρ. 13 

του από 20/10/1958 Βασιλικού ∆ιατάγµατος όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του 

Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του αρθρ. 16 του Ν.3254/2004». 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητάει το πιο πάνω θέµα για λήψη απόφασης, µετά την 

εισήγηση του ∆ηµάρχου (∆/νση Προσόδων & Εµπορίου – Τµ. Εσόδων & Τµ. 

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων) µε αριθ. πρωτ. 2397/205/17-1-18. 

Το θέµα συζητιέται νόµιµα γιατί γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη αφού οµόφωνα 

κρίθηκε ως κατεπείγον. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση που έχει ως εξής: 
     Προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του αριθµού των δόσεων που αφορούν την 

καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2018 σύµφωνα µε 

την παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του αρθρ. 13 του 

από 20/10/1958 Βασιλικού ∆ιατάγµατος όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του Ν.1080/80 

και τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του αρθρ. 16 του Ν.3254/2004. 

Σας γνωρίζουµε ότι στην παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 αναφέρονται τα εξής: «µε 

όµοια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να προβλέπεται η καταβολή του 

αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς  να απαιτείται η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας 

µέρους του τέλους. Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του 

ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της αδείας, 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. Η άδεια χορηγείται υπό 

την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόµενων προθεσµιών, 

αναγραφοµένης επί αυτής του αριθµού του γραµµατίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό 

που καταβλήθηκε επί της χορήγησής της, του αριθµού των δόσεων που αποµένουν προς 

εξόφληση και των προθεσµιών καταβολής τους.» 

Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα και σύµφωνα µε το πλαίσιο των διατάξεων που 

ισχύουν για την χορήγηση των αδειών χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρόµων και γενικότερα 

των κοινοχρήστων χώρων του δήµου µας, για το έτος 2018 το ετήσιο τέλος κατάληψης 

κοινόχρηστων χώρων δύναται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων, να καταβληθεί ως 

εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 

(κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ΚΥΕ, κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από εµπορικά 

καταστήµατα για εµπορεύµατα, κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα.) 

Το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί, εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου, προ της έκδοσης της αδείας ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό 

(30%) επί του ετησίου τέλους. 

Το υπόλοιπο ποσό του αναλογούντος τέλους επιµερίζεται και καταβάλλεται σε έως 

5(πέντε) ισόποσες  δόσεις ανάλογα µε τον αριθµό των δόσεων που αποµένουν από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας και µετά, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. 

Καταληκτικές ηµεροµηνίες εξόφλησης των δόσεων. 

1
η
 ∆όση έως 2/4/2018 

2
η
 ∆όση έως 2/5/2018 

3
η
 ∆όση έως 2/7/2018 

4
η
 ∆όση έως 3/9/2018 

5
η
 ∆όση έως 31/10/2018 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 

(κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για άσκηση δραστηριοτήτων υπαιθρίου εµπορίου) 

Το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί ως προκαταβολή έως τις 28/2/2018, για κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου, και προ της έκδοσης της αδείας ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις 

εκατό (30%) επί του ετησίου τέλους.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση της προκαταβολής απαιτείται να γίνει µετά την 28
η
 

Φεβρουαρίου 2018 ( αφορά στην χορήγηση νέων αδειών υπαιθρίου στασίµου εµπορίου ), 

αυτό συνεπάγεται ότι το υπόλοιπο ποσό θα επιµεριστεί στις υπόλοιπες δόσεις 

Το υπόλοιπο ποσό του αναλογούντος τέλους επιµερίζεται και καταβάλλεται σε 5 (πέντε) 

ισόποσες δόσεις σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. 

Η υποβολή αιτήσεων για ανανέωση αδειών (κάστανα, κουλούρια, Κυριακάτικη αγορά, 

κ.λ.π.) και η χορήγηση νέων αδειών µόνο θρησκευτικών εµποροπανηγύρεων θα γίνεται έως 

31-01-2018. 

Καταληκτικές ηµεροµηνίες εξόφλησης των δόσεων. 

1
η
 ∆όση έως 30/4/2018 

2
η
 ∆όση έως 29/6/2018 

3
η
 ∆όση έως 31/8/2018 

4
η
 ∆όση έως 31/10/2018 

5
η
 ∆όση έως 21/12/2018 

                                                              ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου δεν εντάσσεται στο 

καθεστώς τµηµατικής καταβολής.   

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε την παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 «Η 

εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή έστω και µιας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια 

και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκλησης της αδείας και αυθαίρετη χρήση του 

κοινοχρήστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν 

επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια 

θεωρείται, από τον δήµο αναγραφοµένων επί αυτής των αριθµών των σχετικών γραµµατίων 

είσπραξης.» 

Μετά  από τα παραπάνω παρακαλούµε  όπως εισάγετε το θέµα στο Σώµα για την λήψη 

απόφασης.    Ο ∆ήµαρχος Ιωάννης Π. Μώραλης 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Μελά Ιωάννη.   

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 η οποία 

προστέθηκε στις διατάξεις του αρθρ. 13 του από 20/10/1958 Βασιλικού ∆ιατάγµατος 

όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 

του αρθρ. 16 του Ν.3254/2004 καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 3852/10. 

 

Αποφασίζει οµόφωνα 

 

Θεωρεί το θέµα ως κατεπείγον. 

Καθορίζει για την χορήγηση των αδειών χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρόµων και 

γενικότερα των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2018, το 

ετήσιο τέλος κατάληψης να καταβληθεί ως εξής: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 

(κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ΚΥΕ, κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από 

εµπορικά καταστήµατα για εµπορεύµατα, κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από 

περίπτερα.) 

Το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί, εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, προ της έκδοσης της αδείας ορίζεται σε 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετησίου τέλους. 
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Το υπόλοιπο ποσό του αναλογούντος τέλους επιµερίζεται και 

καταβάλλεται σε έως 5(πέντε) ισόποσες  δόσεις ανάλογα µε τον αριθµό των δόσεων 

που αποµένουν από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας και µετά, σύµφωνα µε τον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Καταληκτικές ηµεροµηνίες εξόφλησης των δόσεων. 

1
η
 ∆όση έως 2/4/2018 

2
η
 ∆όση έως 2/5/2018 

3
η
 ∆όση έως 2/7/2018 

4
η
 ∆όση έως 3/9/2018 

5
η
 ∆όση έως 31/10/2018 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 

(κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για άσκηση δραστηριοτήτων υπαιθρίου εµπορίου) 

Το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί ως προκαταβολή έως τις 28/2/2018, για 

κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, και προ της έκδοσης της αδείας ορίζεται σε 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετησίου τέλους.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση της προκαταβολής απαιτείται να γίνει µετά την 28
η
 

Φεβρουαρίου 2018 (αφορά στην χορήγηση νέων αδειών υπαιθρίου στασίµου 

εµπορίου), αυτό συνεπάγεται ότι το υπόλοιπο ποσό θα επιµεριστεί στις υπόλοιπες 

δόσεις 

Το υπόλοιπο ποσό του αναλογούντος τέλους επιµερίζεται και καταβάλλεται σε 5 

(πέντε) ισόποσες δόσεις σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. 

Η υποβολή αιτήσεων για ανανέωση αδειών (κάστανα, κουλούρια, Κυριακάτικη 

αγορά, κ.λ.π.) και η χορήγηση νέων αδειών µόνο θρησκευτικών εµποροπανηγύρεων 

θα γίνεται έως 31-01-2018. 

Καταληκτικές ηµεροµηνίες εξόφλησης των δόσεων. 

1
η
 ∆όση έως 30/4/2018 

2
η
 ∆όση έως 29/6/2018 

3
η
 ∆όση έως 31/8/2018 

4
η
 ∆όση έως 31/10/2018 

5
η
 ∆όση έως 21/12/2018 

                                                    ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου δεν εντάσσεται στο 

καθεστώς τµηµατικής καταβολής.   

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε την παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 «Η 

εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή έστω και µιας εκ των δόσεων συνεπάγεται 

αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκλησης της αδείας και 

αυθαίρετη χρήση του κοινοχρήστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη 

καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των 

δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται, από τον δήµο αναγραφοµένων επί αυτής των 

αριθµών των σχετικών γραµµατίων είσπραξης». 

 

        Αποφασίστηκε και εκδόθηκε  
        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.       

  

 

   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ∆ΑΒΑΚΗΣ  
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