
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.  19ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  127/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 83976/15.11.2022                      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου 
χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του 
CIRCO AQUATICO 

      Σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση (Δια Ζώσης & Τηλεδιάσκεψη), 

σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών 

και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

81382/04.11.2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους την 04.11.2022. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,  ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ 

ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.:ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 39, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, Αλεβίζου Ανδριάνα, Δρακόπουλος 

Νικόλαος, Γκόγκος Κωνσταντίνος, Μηλιώνη Παναγιώτα, Γκιόκας Ιωάννης, αποχώρησαν πριν από τη 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 3ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης 

******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την 

επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα 

του CIRCO AQUATICO. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 395/2022 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: ΨΛΡΜΩΕΒ-

ΚΑ9) & το υπ’ αριθμ. 80796/03.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Το τέλος κοινόχρηστων χώρων ρυθμίζεται από το άρθρο 13 του Β.Δ της 24/9-20/10/58, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 

του Ν. 1416/84, 26 του Ν. 1828/89, 16 του Ν. 3254/2004 και 50 του Ν. 4257/2014.  

 Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που 

αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΣτΕ 415/86, 

ΔΕφΑθην 2587/2007, 624/2010 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ΦΕΚ 

1581/Β/2010). 

    Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 

Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο. Η απόφαση αυτή μπορεί να μην είναι γενικής εφαρμογής αλλά 

να εκδίδεται εν όψει κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, να αφορά δηλαδή στη χρήση συγκεκριμένου 

χώρου.  

H υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 & του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 

134/Α/09-08-2019) , σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 

του ν. 1080/80 και το άρθρο 16 του ν. 3254/2004, σύμφωνα με τις οποίες το τέλος χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων καθορίζεται με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία 

εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. 
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1080/80 σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες αυτού, το τέλος καθορίζεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

4.  Τις υπ’ αριθμ. 381/14, 380/15 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες έχουν καθοριστεί 

τα τέλη χρήσης ανά κατηγορία κοινόχρηστου χώρου, πλην όμως  δεν έχει καθοριστεί ειδικό τέλος 

κατάληψης για προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων τσίρκου. 

5. Την υπ’ αριθμ. 052/21.02.19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται 

ο  κοινόχρηστος χώρος του δήμου Ιλίου ως χώρος εκδηλώσεων και ειδικότερα: «ο αδιαμόρφωτος 

κοινόχρηστος χώρος που εμφαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:500 με στοιχεία Α-Β-

Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α εμβαδού 2.498,25 τ.μ και περιλαμβάνει (αδιαμόρφωτο) τμήμα του Κ.Χ 2207 

και (αδιαμόρφωτο) τμήμα πεζοδρόμων μεταξύ του Κ.Χ 2207 και των Ο.Τ 2103Α ΚΑΙ 2206 περιοχής 

Ραδιοφωνίας. 

Για το ως άνω προτεινόμενο τμήμα έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση».   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείστε  να αποφασίσετε για την επιβολή και το 

ύψος του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου σχετικά με την υπ’αριθμ. 79947/01.11.22  αίτηση της  

DANIELA RIVA  “Υπηρεσίες προβολής & διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων” με ΑΦΜ: 

173131641 με την οποία ζητείται η χρήση 1.500 τ.μ για το διάστημα από 15.12.22 μέχρι και 29.01.23, 

για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του «CIRCO AQUATICO» εντός του 

κοινόχρηστου χώρου που αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 052/21.2.19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

     Επισημαίνεται ότι η παρούσα δε συνιστά άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του εν λόγω 

τσίρκου εντός των ορίων του Δήμου μας.» 

 

       ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επιβολή τέλους ποσού 1,00 €/τ.μ, ως χρήση κοινόχρηστου χώρου για 

ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO AQUATICO, όπως αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρεται. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα δε συνιστά άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του εν λόγω 

τσίρκου εντός των ορίων του Δήμου μας. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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