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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 27/11-11-2020 
Αριθ.Αποφ. 290/2020    

ΘΕΜΑ: Εισήγηση  Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων 

οικ. έτους 2021. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  11-11-2020  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 13547/06-11-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

   Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος   , δηλαδή:

  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

    

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 17ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 

    Τις διατάξεις του άρθρου 11  του ν.4623/2019 (Ορισμός φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών) σύμφωνα με το οποίο : Ο κατά την παράγραφο 3 του 

άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων , τελών ,δικαιωμάτων και εισφορών 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της Οικονομικής Επιτροπής  και τις τυχόν 

εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των 

παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της 

οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 

παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 

εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 

εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την από 02-11-2020 

εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, βάσει της οποίας προτείνετε ο καθορισμός των   τελών κοινοχρήστων χώρων 

στον Δήμο Μονεμβασίας και συγκεκριμένα :  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Εισήγηση  τ ης  Ο ικονομι κής  Υπηρεσίας  σχε τ ικά  με  τον  κα θορισ μό 

τελώ ν κο ι νοχρήστω ν χώρω ν.  

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 143 Α’) «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων», οι δημοτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν θέματα της 

αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης 

νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν μεταξύ άλλων, τους όρους και τις προϋποθέσεις 

χρήσης των κοινοχρήστων χώρων εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. 

Με την υπ’ αριθ. 41/12243/14-6-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτό 

ότι όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ., επί θεμάτων για τα οποία ο 

οικείος δήμος εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση, με την οποία θέτει κανόνες ή όρους και 

προϋποθέσεις για τη ρύθμισή τους όπως π.χ. ο καθορισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων, 

απαιτείται η έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων: μία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση θέματος (σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 του ν. 

3463/2006), ενώ με την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ.  

    Με την υπ’ αριθ. 167/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκδόθηκε κανονιστική 

απόφαση χρήσης των κοινοχρήστων χώρων στην εδαφικής περιφέρεια του Δήμου μας.  
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Με την 191/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τέλη χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και πεζοδρομίων για την διοικητική περιφέρεια του Δήμου 

Μονεμβασίας . 

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2021 
 

1. Προβλέψεις εσόδων τέλους κοινοχρήστων χώρων (Άρθρο 3 Ν 1080/80) 

Με την υπ’ αριθμόν 191/2016 Α.Δ.Σ. έγινε καθορισμός τελών χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 
Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
ΕΥΡΩ/ΤΜ 

ΚΑΣΤΡΟ  

Πεζοδρόμια 96,00 

Πλατείες 96,00 

ΓΕΦΥΡΑ  

Πεζοδρόμια 26,50 

Πλατείες 26,50 

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  

Πεζοδρόμια 6,00 

Πλατείες 6,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  

Πεζοδρόμια 6,00 

Πλατείες 6,00 

 
Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ 

 

ΝΕΑΠΟΛΗ  

Πεζοδρόμια Παραλίας 20,00 

Πεζοδρόμια εκτός Παραλίας 10,00 

Πλατεία Ηρώων 10,00 

Πλατεία Αρσενάκου 10,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  

Πεζοδρόμια 2,00 

Πλατείες 2,00 

 
Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ 

 

ΜΟΛΑΟΙ  

Κεντρική Πλατεία Κυριάκου Δοκίου 10,00 

Πλατεία Νικολάου Δημάκου 10,00 

Όλα τα πεζοδρόμια 8,00 

ΕΛΑΙΑ  

Πλατεία 6,00 

Έμπροσθεν καταστήματος ιδιοκτησίας  κ. Μανιατάκου Ιωάννη 10,00 

Έμπροσθεν καταστήματος ιδιοκτησίας  κ. Κυριακόγκωνα Κυριάκου 10,00 

Έμπροσθεν του πρώην καταστήματος – καφενείο Δενεδιού 6,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  
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Πεζοδρόμια 5,00 

Πλατείες 5,00 

 
Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ 

 

ΑΣΩΠΟΣ  

Πεζοδρόμια 3,00 

Πλατείες 3,00 

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ  

Πεζοδρόμια 3,00 

Πλατείες 3,00 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΛΥΤΡΑ  

Πεζοδρόμια 3,00 

Πλατείες 3,00 

ΔΑΙΜΟΝΙΑ  

Πεζοδρόμια 2,00 

Πλατείες 2,00 

ΦΟΙΝΙΚΙ  

Πεζοδρόμια 2,00 

Πλατείες 2,00 

 
Δ.Ε. ΖΑΡΑΚΑ 

 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ  

Πλατεία 4,00 

ΙΕΡΑΚΑΣ  

Έμπροσθεν καταστημάτων  περιοχής λιμένος -Διατήρηση 
ελεύθερης ζώνης ελάχιστου πλάτους 3 μέτρων  

7,00 

ΧΑΡΑΚΑΣ  

Πλατεία 4,00 

ΡΕΙΧΕΑ  

Χώρος στον ΙΝ Ζωοδόχος Πηγή 4,00 

Λοιποί Κοινόχρηστοι 3,00 

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ 46735/01-8-20 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 και 

λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία εσόδων,  (εισπραχθέντα 

έτους 2019, εισπραχθέντα από 1/1/19 έως 31/8/19 και εισπραχθέντα από 1/1/20 έως 

31/8/2020), ο προϋπολογισμός εσόδων των τελών κοινοχρήστων χώρων  για το έτος 

2021 διαμορφώνεται ως εξής: 

 Εισπραχθέντα           
1/1/ 2019-
31/12/2019 

Εισπραχθέντα 
1/1/2019-
31/8/2019 

Εισπραχθέντα  
1/1/2020-
31/8/2020 

Προϋπολογισμός 
2021 

0461: Τέλος 
κοιν/των 
χωρων 

 
 
22.816,77 

 
 
19.771,80 

 
 
16.696,21 

 
 
23.152,23 

3219 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ               
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19.600,67 

ΣΥΝΟΛΟ                  
42.752,90 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη την ΚΥΑ με την οποία παρέχονται οδηγίες 

σύνταξης του προϋπολογισμού για το έτος 2021, καθώς και την οικονομική κατάσταση 

της χώρας την οποία βιώνουν και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο δήμο 

μας, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για τη μη αναπροσαρμογή των τελών 

κοινοχρήστων χώρων και την  διατήρηση των τιμών της 191/2016 ΑΔΣ. 

   Στην συνέχεια πήρε το λόγο το τακτικό μέλος  της Ο.Ε κ. Παναρίτης Ηλίας  και ανέφερε τα 

εξής: 

    Καταψηφίζουμε τα τέλη που τέθηκαν σήμερα στην Ο.Ε ζητώντας μείωση των τελών 

κοινοχρήστων χώρων  κατά 50%.    Για όλα αυτά όμως  θα τοποθετηθούμε διεξοδικά στην 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα έρθει για συζήτηση το εν λόγω θέμα.     

    Με την άποψη του κ. Παναρίτη συμφώνησε και το αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ. 

Κόκκορης Παναγιώτης.    

 Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά . 

  Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του προέδρου,  

την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις απόψεις του κ. Παναρίτη ,τις 

διατάξεις  του άρθρου 11  του ν.4623/2019/10,και μετά από διαλογική συζήτηση 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντων των κ.κ Παναρίτη & Κόκκορη) 

       Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας την μη 

αναπροσαρμογή  των τελών κοινοχρήστων χώρων  και την  διατήρηση των τιμών της 

191/2016 ΑΔΣ, στον Δήμο Μονεμβασίας σύμφωνα με την εισήγηση της  οικονομικής 

υπηρεσίας του Δήμου. 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

    
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                               

                                               


