
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

11
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                        

                                                                       

                                                                                               ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 64/2022    

 

     «Διόρθωση της υπ’ αρίθμ. 35/2022 απόφασης Ο.Ε. 

που αφορά τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010) και 

ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών 

κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και νεκροταφείου για 

το έτος 2022».  

 

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21
η
 του μηνός ΜΑΡΤΙΟY  του 

έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε σε Έκτακτη 

Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4459/18-3-

2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου 

Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις 

Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία (6) 

έξι εκ των εννέα (9) μελών της 

 

      ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                        ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

       ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                         ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  

       ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                 ΔΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

       ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                  ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                              

      ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                 

      ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

      

            

      Αρχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα της ημερήσιας 

διάταξης για την Διόρθωση της υπ’ αρίθμ. 35/2022 απόφασης Ο.Ε. που αφορά τον καθορισμό 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010) και ειδικότερα για την 

αναπροσαρμογή ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και νεκροταφείου για το 

έτος 2022.  

 

     Κατόπιν υποβάλλει την εισήγηση της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών τμήματος Εσόδων και 

Ανταποδοτικών τελών  η οποία έχει ως εξής: 

 

                                                               Εισήγηση 

 
1. Στο άρθρο 21 παρ. 1 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 1080/80, ορίζονται τα εξής: 
 

    Ως γνωστό, από τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24-9/20-10-58 Β. Δ/τος «περί 

προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση δημοτικών 

κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών ο Δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα που 

ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 



 
 

Εισήγηση προς την  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  για την επιβολή τελών, δικαιωμάτων 

και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την μη αναπροσαρμογή 

των τελών κατάληψης κονοχρήστου χώρου , τελών περιπτέρων , διαφημίσεων, τελών 

νεκροταφείου , και 0,5 % 

 

1. ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 Για κατάληψη κοιν/στου χώρου έμπροσθεν καταστημάτων από 

τραπεζοκαθίσματα, το  τέλος  ορίζεται  στο ποσόν των 10,00 € ανά τετραγωνικό  

μέτρο ετησίως,  ανεξαρτήτως χρόνου  πραγματικής  χρήσεως .  

 Για κατάληψη κοιν/στου χώρου από τραπεζοκαθίσματα σε πλατεία, το  τέλος  

ορίζεται  στο ποσόν των 15,00.€ ανά τετραγωνικό  μέτρο ετησίως,  

ανεξαρτήτως χρόνου  πραγματικής  χρήσεως.  

 Για κατάληψη κοιν/στου χώρου έμπροσθεν καταστημάτων από διακοσμητικά 

και άλλα συναφή λειτουργικά στοιχεία, της οποίας η άδεια δεν ταυτίζεται με την 

άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, το  τέλος  ορίζεται  στο ποσόν των 10..€ 

ανά τετραγωνικό  μέτρο ετησίως,  ανεξαρτήτως χρόνου  πραγματικής  χρήσεως.   

 Για τοποθέτηση διακοσμητικών και λοιπών συναφών λειτουργικών στοιχείων 

(ζαρντινιέρες, κινητοί πάσσαλοι, σκίαση, κ.λ.π.) κατά τρόπο που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του ισχύοντος Κανονισμού κοιν/χτων χώρων ή σε περίπτωση 

αυθαίρετης τοποθέτησης  χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης άδειας, ορίζεται 

τέλος ποσού 50 € για τον υπολογισμό του προστίμου, το οποίο είναι τριπλάσιο του 

προαναφερόμενου. 

 

 Για κατάληψη κοιν/στου χώρου έμπροσθεν εμπορικών καταστημάτων και Κ.Υ.Ε. 

από εμπορεύματα, το τέλος ορίζεται στο ποσόν των 15,00.€ μηνιαίως 

ανεξαρτήτως χρόνου  πραγματικής  χρήσεως. 

 Για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με σκοπό την φορτοεκφόρτωση βαρέων 

αντικειμένων ορίζεται τέλος ποσού …20,00 € ανά τ.μ. μηνιαίως. 

 Για κατάληψη κοιν/στου χώρου (πεζοδρομίου ή οδού) από οικοδομικά υλικά για  

οποιασδήποτε  φύσεως  τεχνικοοικοδομικές  εργασίες, το τέλος ορίζεται στο 

ποσόν των …10,00..€ ανά τ.μ. μηνιαίως. Οι χορηγούμενες άδειες αυτών είναι οι 

εξής: 

 Για κατάληψη κοιν/στου χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου για 

την ανέγερση οικοδομών (μπετονιέρες, σκαπτικά μηχανήματα, και λοιπά 

μηχανήματα για οικοδομικές εργασίες, εναπόθεση μπαζών, οικοδομικών υλικών, 

περιφραγμάτων και σκαλωσιών), καθώς και για σκαμμένο κοινόχρηστο χώρο 

έμπροσθεν της   νεοανεγειρόμενης οικοδομής, το τέλος ορίζεται σε …50,00…..€ 

μηνιαίως, ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια της χρήσης του κοιν/στου χώρου, 

καταβάλλεται πριν από την χρήση του και η διάρκειά του λήγει στο τέλος κάθε 

μήνα. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, ενώ μετά από 

αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η 

παράταση. 

 Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών. Εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο 

κάδος τοποθετείται σε ξύλινη βάση για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου 

και ορίζεται εβδομαδιαίο τέλος χρήσης ποσού …10,00….€ που καταβάλλεται πριν 

από την χρήση του χώρου.  



 
 

 Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και 

ορίζεται μηνιαίο τέλος χρήσης ποσού 15,00…….€ που καταβάλλεται πριν από την 

χρήση του χώρου.  

 Άδεια τοποθέτησης ικριώματος  με μηνιαίο τέλος χρήσης ποσού …15,00.€ που 

καταβάλλεται πριν από την χρήση του χώρου.  

 Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά σε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για 

την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, με μηνιαίο τέλος κατά τετραγωνικό 

μέτρο ποσού …20,00….€ που καταβάλλεται πριν από την χρήση του χώρου. 

 Για χρήση κοιν/στου χώρου (εδάφους  ή  υπεδάφους)  από  Επιχειρήσεις  

Κοινής  Ωφέλειας,  Οργανισμούς,  Νομικά  Πρόσωπα  κ.ο.κ.  (ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  ΑΤΜ  

Τραπεζών  κλπ),  των  οποίων  τα  δίκτυα  εκτείνονται  εντός  διοικητικών  ορίων  

του  Δήμου το τέλος ορίζεται στο ποσόν των …  15,00   € 

 Το ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης κινητών 

αντικειμένων λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται ανά 

ημέρα στο ποσόν των ……10,00.€. 

 

2. ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 

 Το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από πάγκους πωλητών 

συμμετεχόντων στις εμποροπανηγύρεις της Σαλαμίνας, όπως αυτές καθορίζονται 

στον Κανονισμό Λειτουργίας εμποροπανηγύρεων (Απόφαση 154/2018) ορίζεται 

στο ποσόν των …25,00 € ανά τ.μ. για κάθε πανηγύρι. 

 Το τέλος καθαριότητας του παραχωρούμενου κοιν/στου χώρου στις 

εμποροπανηγύρεις ορίζεται στο ποσόν των …20,00…..€ ανά πάγκο σε κάθε 

πανηγύρι. 

3. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 

 Τέλος καθαριότητας περιπτέρου ετησίως …50,00 €. 

 Τέλος κατάληψης του κουβουκλίου περιπτέρου (μέγιστο μήκος και μέγιστο 

πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70μ Χ 1,50μ και ύψος 2,20μ.) ετησίως 30,00 € το 

τ.μ . 

 Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος πέραν αυτού που 

καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου, για την τοποθέτηση ψυγείων παγωτών, 

αναψυκτικών καθώς και για την τοποθέτηση σταντ πώλησης εντύπων (έως 2 

σταντ) και το τέλος ορίζεται στο ποσόν των  15,00  € /τ.μ.  ετησίως. 

 

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ-ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 Το τέλος για χρήση κοινόχρηστου χώρου από πάγκους υπαίθριου-στάσιμου 

εμπορίου ορίζεται στο ποσόν των  15,00 € ανά τ.μ. ετησίως, ανεξάρτητα από την 

χρονική περίοδο χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. 

 Το τέλος για χρήση κοινόχρηστου χώρου από καντίνες ορίζεται στο ποσόν των 

…35.00 € / ανά τετραγωνικό ετησίως. 

 Καθορίζεται πρόστιμο για άσκηση υπαίθριου εμπορίου για έλλειψη της 

απαιτούμενη άδεια , συμφώνα με την ισχύουσα ,κάθε φορά νομοθεσία  

5. ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Επιβάλλεται, με απόφαση ΔΣ, υπέρ των δήμων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται 

με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους 

όρια (αρ. 15, παρ. 1, Β.Δ. 24.9/20.10.58). 



 
 

Το τέλος διαφήμισης εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων. 

Οι κατηγορίες διαφήμισης είναι τέσσερις και έχουν ως εξής : 

Κατηγορία Α 

Αφορά διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλώνται : 

α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία 

τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά 

χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου,  

β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων 

οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,   

γ) μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και 

ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων 

αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.  

Στην κατηγορία αυτή το τέλος είναι εβδομαδιαίο και κατά τετραγωνικό μέτρο…0,50 € 

το τ.μ.  Το τέλος οφείλεται τουλάχιστον για μία εβδομάδα, έστω και αν η διαφήμιση 

διήρκεσε μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Κατηγορία Β 

α. Διαφημίσεις που γίνονται σε ηλεκτρικές εφημερίδες, το τέλος είναι ετήσιο ανά 

τετραγωνικό μέτρο.......8,00 τ.μ.... 

β. Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, το τέλος είναι ετήσιο ανά 

τετραγωνικό μέτρο. 15,00 τμ..... 

Κατηγορία Γ 

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και κάθε τύπου 

οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 

50 εκατοστόμετρα. Το τέλος είναι μηνιαίο, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης   

και  ορίζεται  σε  .0,70 € το  τμ.. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων 

διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. 

Κατηγορία Δ 

α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους 

παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή 

με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με 

οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης. 

Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα 

περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης. 

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή 

τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε 

είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος 

διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής 

υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης 

που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές. 

 

6. ΑΙΓΙΑΛΟΣ 

Η χορήγηση αδειών χρήσεως κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση στον αιγιαλό 

ξαπλώστρες και ομπρέλες , ορίζεται σε 15,00 €  κατά τ.μ. το χρόνο. 

 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Για όσους εμπορεύονται για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων αυτοκίνητα, 

τροχόσπιτα, τρακτέρ και λοιπά μηχανοκίνητα οχήματα καινούργια ή μεταχειρισμένα 

και τα εκθέτουν σε κοινόχρηστους χώρους, το τέλος ορίζεται σε   50,00 €  κατά όχημα 

το χρόνο.  

 Για όσους εκθέτουν σε κοινόχρηστους χώρους δίκυκλα ή τρίκυκλα καινούργια ή 

μεταχειρισμένα σε 40,00 € κατά όχημα το χρόνο.  



 
 

 Για όσα καταστήματα ή περίπτερα που χρησιμοποιούν stand εφημερίδων ή 

περιοδικών, το τέλος ορίζεται σε 100,00 € το έτος κατά stand, το οποίο δεν μπορεί να 

καταλαμβάνει περισσότερο των 1,00. τ.μ. κοινοχρήστου χώρου. 

 Ειδικά τα περίπτερα δεν μπορούν να τοποθετούν τέτοια stand περισσότερα των δύο 

(2). 

 
8. ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ  

Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου , καθορίζεται ως κατωτέρω:  

- 5,00 € την εβδομάδα  το τ.μ για τις Λαϊκές της Πέμπτης και του Σαββάτου  

- 2,00 € την εβδομάδα  το τ.μ  για τις λαϊκές  της Δευτέρας ,της Τρίτης και της 

Παρασκευής.   

 

Η καταβολή του τέλους γίνεται κάθε εβδομάδα την ημέρα της λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς.  

Για πάγκους μήκους μεγαλύτερου του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο κατά τ.μ.  

 
9.ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ  

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του Ν.1080/80, μπορούν να επιβάλλουν το τέλος 

παρεπιδημούντων και οι υπόλοιποι Δήμοι και Κοινότητες της χώρας μετά από απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου.  

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας όπως:  

α) ξενοδοχεία  

β) MOTELS  

γ) BUNGALOWS  

δ) ξενώνες  

ε) επιπλωμένα διαμερίσματα  

στ) οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά δωμάτια. (Εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑ 

21/26723/11-7-2005) - Οι εκμεταλλευτές μέχρι επτά (7) ενοικιαζόμενων δωματίων 

(από 1/7/2010 και μετά) με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3842/2010 θα 

πρέπει να τηρήσουν βιβλία τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας (εσόδων – εξόδων), το πρόσθετο 

βιβλίο πόρτας της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ και γενικά 

από την ημερομηνία αυτή έχουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του 

Κ.Β.Σ. για τον επιτηδευματία. (ΠΟΛ 1091/2010) . 

Η επιβολή του τέλους κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των αυξημένων αναγκών που 

προέρχονται από την τουριστική κίνηση και την επιβάρυνση που δέχεται η περιοχή, λόγω 

των επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτούμενοι πόροι για την κάλυψη των 

δημιουργουμένων επιπλέον αναγκών σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, το δίκτυο 

φωτισμού, η ανάπτυξη υποδομών (έργα οδοποιίας, εξωραϊσμοί, έργα αναπλάσεων κλπ), 

επιτάσσουν την επιβολή του τέλους.  
 

προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής 
αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.  

Σαλαμίνος  και από 
οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται  

ου δημοτικού 

φόρου 0,5% ή 2% ή 5%. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές παρελθόντων ετών από 

δημοτικό φόρο 2% και 5%, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εκκαθαριστικής δήλωσης 

του ΦΠΑ του εκάστοτε έτους.  

 
10.ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/97 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων 

στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της 

αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) & από 01/01/2009 σε 

ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των:  

α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για 

κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, 



 
 

γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, 

διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,  

β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,  

γ) καντινών.  

δ) τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που 

λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και 

κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPΕR MARKΕTS, στα οποία 

πωλούνται έτοιμα φαγητά.  

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και 

θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) 

και χορευτικά κέντρα με μουσική. Το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%).  

Στους δήμους και στις κοινότητες στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του 

αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ανωτέρω τέλος μπορεί να 

επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  

Τα ανωτέρω τέλος (2%) & από 01/01/2009 σε ποσοστό 0,5% μπορεί να επιβάλλεται με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:  

α. Τουριστικών ειδών.  

β. Ειδών λαϊκής τέχνης.  

γ. Ενθυμίων και δώρων.  

δ. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, 

ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.  

ε. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους. στ. Σχολών 

εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.  

ζ. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.  

Η επιβολή του τέλους (2%) & από 01/01/2009 0,5% για τις παραπάνω κατηγορίες 

κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των αυξημένων αναγκών που προέρχονται από την 

τουριστική κίνηση και την επιβάρυνση που δέχεται η περιοχή, λόγω των επισκεπτών. Σε 

κάθε περίπτωση οι απαιτούμενοι πόροι για την κάλυψη των δημιουργουμένων επιπλέον 

αναγκών σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, το δίκτυο φωτισμού, η ανάπτυξη 

υποδομών (έργα οδοποιίας, ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, παραλιών κλπ ) επιτάσσουν 

την επιβολή του τέλους . 

 

11 .Παράβολο υπέρ του Δήμου για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων 

οχημάτων  

Στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει και η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου 

οχήματος στην περιφέρειά τους (Άρθρο 75 Ι περιπτ. 20 ΔΚΚ)  

Ο Καθορισμός της τιμής παραβόλου υπέρ του Δήμου για την χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Το παράβολο καθορίζεται σε 150 €.  

 

12) για την αποκομιδή Απορριμμάτων μετά το πέρας εκδηλώσεων  τέλος 50 € 

Για  υπέρβαση του καθορισμένου όγκου (1/2 φορτηγού ) ογκωδών απορριμμάτων 50 € το 

φορτηγό. 

Τα υπόλοιπά τέλη όπως ορίζει ο κανονισμός καθαριότητας   . 

Τα τέλη νεκροταφείου όπως ορίζει ο κανονισμός νεκροταφείου . 
 

 

          Κατόπιν ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες 

διατάξεις 

 

 

 

 



 
 

                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

1.-    Τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 35/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορούσε: καθορισμό 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010) και ειδικότερα  

την μη αναπροσαρμογή των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και νεκροταφείου για 

το έτος 2022»  

 

2.- Την επιβολή των τελών, δικαιωμάτων και εισφορών όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 

εισήγηση της παρούσης και  

 

3.-  Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3852/2010 άρθρ. 72.    

 

Ο Δημ. Σ/λος κ. Αλαϊσκας Βασίλειος δήλωσε παρών. 

 
               Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε. 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ          

                                                             

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ          ΚΟΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                       ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

                                                         ΒΑΚΑΛΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ       

                                                                         ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    

                                                                               ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

                                   

                                                           Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο 

                                                                 Σαλαμίνα 21-3-2022 

                                                              ο Δήμαρχος   Σαλαμίνας  

 

                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ    


