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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 5 / 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου . 

Αριθμός Απόφασης  43 / 2018 

 

Θέμα   : «Καθορισμός τρόπου εξόφλησης τέλους κοινόχρηστων 
χώρων» 
  

Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 22 / 5 / 2018 , ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθαν σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του   

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ'   αριθμό                          

508 / 18 - 5- 2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 

που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ A΄ 87), στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο του Δήμου και δημοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα (13) μελών 

βρέθηκαν παρόντα εννέα  ( 9 ) ήτοι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

3. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 

4. ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

 

4. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 

6. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

8.  ΜΠΑΛΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ 

9. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 

Παραβρέθηκε ο Νικόλαος Παπαδόπουλος , υπάλληλος του Δήμου , για την τήρηση των 

πρακτικών .  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε  : 
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Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257 / 2014  αναφέρει ότι :                                             

Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 
20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και όπως η 
περίπτωση γ' τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 16 του  
ν. 3254/2004 , προστίθενται εδάφια ως εξής : 

«Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να 

προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του 
έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ 
της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου 

τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, 

το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 
το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των 
δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού . 

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων 
εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφομένης επί αυτής 
του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό 

που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των 
δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών 
καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω 
και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να 
απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη 
χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν 

ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την 

πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια 
θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών 
των σχετικών γραμματίων είσπραξης.» 

Προτείνουμε όπως η  καταβολή του ετήσιου τέλους κοινοχρήστων χώρων γίνει 

ως εξής :  

α.- Το τέλος που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας ανέρχεται  

στο τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής . 

β.- Το υπόλοιπο 70% της οφειλής θα πρέπει να καταβληθεί έως και τις 31/8/2018 . 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  , αφού έλαβε υπόψη του : 

1.- Την εισήγηση του κ. Προέδρου  

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ 07-06-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1.- Εγκρίνει όπως η  καταβολή του ετήσιου τέλους κοινοχρήστων χώρων γίνει 

ως εξής :  

α.- Το τέλος που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας ανέρχεται  

στο τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής . 

β.- Το υπόλοιπο 70% της οφειλής θα πρέπει να καταβληθεί έως και τις 31/8/2018 . 

 

2.- Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή της οφειλής συνεπάγεται αυτοδίκαια 

και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη 

χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου . 

 

3.- Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται . 

 
Η κ. Λιζάρδου Καλλιόπη πρότεινε όπως το υπόλοιπο 70% της οφειλής θα πρέπει να 
καταβληθεί έως και τις 15/6/2018 . 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : 

 

      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 

2. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  

3. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  4. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ       

 7. ΜΠΑΛΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ       

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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