
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 49/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  8ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 13-3-2012 

ΘΕΜΑ 3ο: Επιβολή δηµοτικών τελών ,για καντίνες, αρτοποιήµατα, είδη 

λαϊκής τέχνης και θεατράκι Αγ. Βαρβάρας 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 13 του µηνός Μαρτίου 2012 και ώρα 
11.30  π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
20301/12-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Απουσία του προέδρου (∆ηµάρχου) στη συνεδρίαση προήδρευσε ο 
Αντιπρόεδρος κ. Χαραλαµπίδης Ανδρέας. 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Γκάνης Σταύρος    Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
Χλιάρα Παναγιώτα    Μήτρου Γεώργιος   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. Αντιπρόεδρος  εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει  στην  επιτροπή  το υπ΄ αριθ. 18054/2-3-2012 έγγραφο του 
Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  
σχετικά µε την  Επιβολή δηµοτικών τελών για  καντίνες, αρτοποιήµατα, 
είδη λαϊκής τέχνης και θεατράκι Αγίας Βαρβάρας    το οποίο λέει τα εξής:   
                Σύµφωνα µε το  άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τεύχος Α’), 
η  οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του δήµου και αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την παράγραφο ( ζ ) του 
παραπάνω αναφερόµενου άρθρου  εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την 
επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 

          Κατόπιν τούτου, εισηγούµαστε την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου: α) για καντίνες σε 300,00€ 
ετήσιο τέλος για κοινόχρηστο χώρο 4µ.Χ 2,5µ.(µήκος Χ πλάτος) β) για αρτοποιήµατα 
(κουλούρια) προς 50,00€ ανά τ.µ. ετησίως και έως 02/12/2012 µε µέγιστο χώρο τα 



 

 
 

   
  

 

δύο τ.µ.  γ) για είδη λαϊκής τέχνης προς 100,00€ ανά τ.µ. ετησίως και έως 02/12/2012 
µε µέγιστο χώρο τα τρία  τ.µ.      

        Eπίσης  για το θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας α) για όσους φορείς ή ιδιώτες δεν 
έχουν εισιτήριο, επιβολή τέλους χρήσης είκοσι ευρώ ( 20,00€ ) την ηµέρα β) για 
όσους φορείς ή ιδιώτες  έχουν εισιτήριο  µέχρι δέκα ευρώ, επιβολή τέλους χρήσης 
εκατόν πενήντα  ευρώ ( 150,00€ ) την ηµέρα γ) για όσους φορείς ή ιδιώτες  έχουν 
εισιτήριο  άνω των δέκα ευρώ, επιβολή τέλους χρήσης τετρακόσια ευρώ ( 400,00€ ) 
την ηµέρα. 
 

          και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
      Η Οικονοµκή Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Με την παρατήρηση « Να εξαιρεθούν από το τέλος οι φορείς ή οι σύλλογοι 
που έχουν πολιτιστικό ή τουριστικό χαρακτήρα ,καθώς και αυτοί οι οποίοι 
προάγουν κοινωφελείς σκοπούς και οι οποίοι στις εκδηλώσεις τους δεν 
εισπράττουν εισητήριο. Σε περίπτωση επιβολής εισητηρίου από αυτούς 
προς τους πολίτες ,τότε θα πληρώνουν τέλος χρήσης είκοσι ευρώ (20,00€ ) 
την ηµέρα» 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι              ο µ ό φ ω ν α 
 

1. εισηγείται  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τέλους χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου: α) για 
καντίνες σε 300,00€ ετήσιο τέλος για κοινόχρηστο χώρο 4µ.Χ 2,5µ.(µήκος Χ 
πλάτος) β) για αρτοποιήµατα (κουλούρια) προς 50,00€ ανά τ.µ. ετησίως και 
έως 02/12/2012 µε µέγιστο χώρο τα δύο τ.µ.  γ) για είδη λαϊκής τέχνης προς 
100,00€ ανά τ.µ. ετησίως και έως 02/12/2012 µε µέγιστο χώρο τα τρία  τ.µ.      

        Eπίσης  για το θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας  
α) για όσους φορείς ή ιδιώτες δεν έχουν εισιτήριο, επιβολή τέλους χρήσης 
είκοσι ευρώ ( 20,00€ ) την ηµέρα 
 Εξαιρούνται από το τέλος όσοι φορείς ή  σύλλογοι έχουν πολιτιστικό ή 
τουριστικό χαρακτήρα ,καθώς και αυτοί οι οποίοι προάγουν κοινωφελείς 
σκοπούς και οι οποίοι στις εκδηλώσεις τους δεν εισπράττουν εισητήριο.  Σε 
περίπτωση επιβολής εισιτηρίου από αυτούς προς τους πολίτες ,τότε θα 
πληρώνουν και αυτοί τέλος χρήσης είκοσι ευρώ ( 20,00€ ) την ηµέρα» 

 β) για όσους φορείς ή ιδιώτες  έχουν εισιτήριο  µέχρι δέκα ευρώ, επιβολή 
τέλους χρήσης εκατόν πενήντα  ευρώ ( 150,00€ ) την ηµέρα 
 γ) για όσους φορείς ή ιδιώτες  έχουν εισιτήριο  άνω των δέκα ευρώ, 
επιβολή τέλους χρήσης τετρακόσια ευρώ ( 400,00€ ) την ηµέρα. 
 

-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 49/2012. 
  

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          

      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος    Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


