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Περίληψη της με αριθμό 18/2021 απόφασης του Δημοτικού υμβουλίου που αφορά στην 
τροποποίηση της με αριθμό 177/2020 απόφασης Δημοτικού υμβουλίου Σρίπολης περί 
επιβολής τελών κοινοχρήστων χώρων 
 

 

Με την αρ. 18/2021 Α.Δ.. Δήμου Σρίπολης (ΑΔΑ: 6Φ3ΠΨΗΡ-ΧΟΦ) καθορίστηκε  η επιβολή τελών 

παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων εξαιρετικά και μόνο για το έτος 2021 ως εξής:  

 

1. τα Καταστήματα Τγειονομικού Ενδιαφέροντος και μόνο δεν θα καταβάλλουν τέλος χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων από 01-01-2021 και μέχρι το χρονικό διάστημα που θα τους επιτραπεί η 

ανάπτυξη και η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και η εξυπηρέτηση (service) αυτών.  

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 επιτρέπεται για τα Καταστήματα 

Τγειονομικού Ενδιαφέροντος και μόνο ΑΣΕΛΩ η έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων 

ΑΤΣΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 και έως ότου τους επιτραπεί η 

χρήση τραπεζοκαθισμάτων και η εξυπηρέτηση (service) αυτών.  

3. τις επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχουν καταβάλει το απαιτούμενο τέλος για την έκδοση της 

άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, η Δ/νση Οικονομικών, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από 
τους ενδιαφερόμενους, θα ενεργοποιήσει τις διαδικασίες επιστροφής των ποσών που αντιστοιχούν στο 

ανωτέρω περιγραφόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Β.Δ. 17-

5/15-6-59 - ΥΕΚ 114/1959 τεύχος Α').  

4. Οι υπό αδειοδότηση επιχειρήσεις, όταν επιτραπεί η ανάπτυξη και η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 

η εξυπηρέτηση (service) αυτών, εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από κείμενη νομοθεσία προς το Δήμο ή εάν έχουν βρίσκονται υπό καθεστώς 
ρύθμισης την οποία τηρούν κανονικά καταβάλλουν το τέλος ως εξής:  

 με έκπτωση (είκοσι) 20% στην εφάπαξ καταβολή επί του βεβαιωμένου τέλους, 

 με ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχόμενης από την ημερομηνία αίτησης έκδοσης της σχετικής 
άδειας και όχι μετά την 31-12-2021.Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των εκατό ευρώ (100€).  

5. ε περίπτωση λήψης επιπρόσθετων μέτρων από την Κεντρική Διοίκηση περί υποχρέωσης ή μη 

καταβολής των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, η ανωτέρω απόφαση παύει αυτομάτως να ισχύει.  
Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν όσα αναφέρονται στην αρ. 934/2019 Α.Δ.. 

 

       Σρίπολη 25-02-2021 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 

 
 

      Αλεξοπούλου Νεκταρία 

 


