
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αριθ. Απόφ.: 23/2023 

   

                                                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  της 2 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 222/2022 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Στη Σέριφο, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30μ.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε έκτακτη δια 

περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 0486-14/02/2023 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, 

Πρόεδρος 

1. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλο 

2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

3. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

4. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

5. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

 

      2. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

 

 

  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της οικονομικής επιτροπής την ανάγκη ανάκλησης της 222/2022 απόφασης 

οικονομικής επιτροπής σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του Τέλους 

κοινόχρηστων χώρων για το 2023. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

• Το  άρθρο 13 παρ. 3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, που τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του 

άρθρου 16 του Ν.3254/04, ΦΕΚ Α’ 137/04, οφείλετε να προβείτε στη 

λήψη απόφασης για την επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων 

και τον καθορισμό του ύψους του τελών για το οικονομικό έτος 2023. 

• Το άρθρο 13 παρ. 3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως  αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1828/1989 και την παρ. 2 του 

άρθρου 16 του Ν.3254/2004 «Το τέλος ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου 

χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή του χωριού εις την 

οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. Ειδικά σε περιπτώσεις 

κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε 

φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες 

με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο». 

• Το άρθρο 13 παρ. 11 ΒΔ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 3 του Ν.1080/80, όπου η άδεια για χρήση κοινόχρηστου χώρου 

που θα χορηγηθεί για το 2021, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας χορήγησης 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του ημερολογιακού έτους, δηλαδή όλες 

οι χορηγούμενες άδειες θα λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06, οι δημοτικές αρχές έχουν τη 

δυνατότητα να ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς 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. 

• Tο άρθρο 72 του Ν.3852/10, όπως ισχύει και το άρθρο 11 του Ν.4623/19, 

σύμφωνα με τα οποία «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 
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παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δε 

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». 

• Την υπ’ αριθ. 3732-02/12/2022 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 

• Την υπ’ αριθ. 222/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 222/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς 

πρέπει να αφαιρεθεί η επιβολή προστίμων σύμφωνα με τη εισήγηση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2023 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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