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            Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:6316/22.02.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             8η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 21.02.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 

2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5510/15-02-2019 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 15-02-2019. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

6. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.           «     « 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.       Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.           «      « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ            «     «           

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

      ΑΠΟΦΑΣΗ –034– 

    Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το   

2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, που αφορά την λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO ATMOSPHERE. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6112/20.02.2019 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο 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 
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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 παρ. 1 περιπτ. ζ  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 “ Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ” , 

σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή 

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. 

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.   

       Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγηθεί σχετική 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσει για την επιβολή και το ύψος του τέλους χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου σχετικά με την υπ’ αριθμ. 6097/20-02-19 αίτηση του LOVECE GIOVANNI για 

ψυχαγωγική εκδήλωση  προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO ATMOSPHERE. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 

 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018 

Β. Εγκρίνει την επιβολή τέλους ποσού 1,00 €/τ.μ μηνιαίως, ως χρήση κοινόχρηστου χώρου για 
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ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO ATMOSPHERE  

Γ. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 

3852/2010 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                        Τα Μέλη 

                                     Κουμαραδιός Γ.,    Βέργος   Ι.,               

                                   Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόνης Χ.,   

                                    Κανελλόπουλος Γ.,  Γαλούνης Δ., 

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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