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ΣΧΕΤ :   

ΘΕΜΑ : Αποστολή αντιγράφου της  84/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

που αφορά:  

Μερική τροποποίηση της  υπ’ αριθμό 460/2017 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 

για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ.  

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του 11/2020  πρακτικού συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είναι καταχωρημένη η  84/2020  απόφασή του, 

σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.  

Μαζί με το παραπάνω απόσπασμα πρακτικού σας στέλνουμε και αντίγραφο του 

αποδεικτικού δημοσίευσης της απόφασης ως και  τα συνημμένα στο έγγραφο αυτό 

δικαιολογητικά.  

 

Εσωτερική διανομή:  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

 

Σήμερα την 26η  του μήνα Μαΐου   2020 ,  η υπογεγραμμένη  Μαρία Κρητσωτάκη,  

τοιχοκόλλησα στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αντίγραφο 

σε πλήρες κείμενο της υπ’  αριθμό 84/2020   απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ,   

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006 :   

Μερική τροποποίηση της  υπ’ αριθμό 460/2017 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 

για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ.  

Η τοιχοκόλληση έγινε με την παρουσία των μαρτύρων που υπογράφουν.  

1 .  Γεώργιος Παντερής  

2 .  Προκόπης Μπορμπαντωνάκης  

Αφού  συντάχθηκε το αποδεικτικό υπογράφεται.  

Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 84/2020Δ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ          ΑΔΑ:  6Υ39ΩΛΣ-ΖΨΞ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY  11/2020 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  26-5-2020 

Σήμερα την 26η  του μηνός Μαΐου  του έτους  2020  ημέρα Τρίτη,  το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δια περιφοράς  συνεδρίαση,  σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/19, και του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, και ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:  7402/21-5-2020  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη του, προκειμένου να γίνει 

συζήτηση και να  ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος,  ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας ,   καθώς οι 

παρακάτω σύμβουλοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη, 

Βαλτζάκης Γεώργιος,   Βογιατζή Μαρίνα, Ζερβού Νίκη, Καλλέργης Σπυρίδωνας, 

Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Κύρκος Αθανάσιος,  Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυδάκης 

Δημήτριος,  Λυρώνη -  Πάγκαλου Χρύσα, Μαρής Ιωάννης, Μαρκογιαννάκης 

Μιχαήλ, Ντουλάκης Ιωάννης,  Ξυλούρης Μιχαήλ,  Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, 

Περυσινάκης Γρηγόριος, Πετούσης Γεώργιος -Βασίλειος -Λάρρυ, Πιτσικάκη -  

Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία ,  Ρεράκης Γεώργιος,  Σαββάκης Φίλιππος, Σαλούστρος 

Αριστομένης, Τζεδάκης Δημήτριος,  Φασουλάκης Γρηγόριος, Φτενός Ευριπίδης,   

Χουστουλάκης Μιχαήλ.                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Ουδείς.  

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. 

είναι παρόντα τα είκοσι επτά (27).   

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και   η  υπάλληλος   του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη για 

την τήρηση των πρακτικών.  

 



ΘΕΜΑ 6ο  :  Μερική τροποποίηση της  υπ’ αριθμό 460/2017 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή τελών παραχώρησης 

κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ.  

 

Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Γρηγόρης Φασουλάκης   έθεσε υπόψη 

του Δ.Σ.  την υπ’ αριθμό Πρωτ. 6405/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, όπως παρακάτω :  

«Με τις υπ’αριθμ. 283/2011, 146/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  

έχουν καθοριστεί οι κοινόχρηστοι χώροι των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση 

της χρήσης και καθορίσθηκαν τα τέλη χρήσης των κοινοχρήστων χώρων, 

εγκεκριμένες από τον Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Κρήτης.   

Με την υπ’ αριθμ. 460/2017  (ΑΔΑ:Ψ0Ω3ΩΛΣ -ΠΨΩ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μαλεβιζίου, εγκρινόμενης με την αριθμ. 88/2018 (ΑΔΑ: 7ΖΠΕΟΡ1Θ -

Ψ3Ε)  εγκριτική του Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την 515/2017 

(6ΥΥ9ΩΛΣ -ΝΤΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, τροποποιήθηκε  η 73/2015 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και η 146/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

και μειώθηκαν  τα τέλη κοινόχρηστων χώρων και διαφήμισης,  γιατί το οικονομικό 

τίμημα ήταν ιδιαίτερα δυσανάλογο σε σχέση με τ ις δύσκολες οικονομικές 

συγκυρίες των περασμένων ετών.  

 Για τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και ειδικά στην κατηγορία Δ’ με την 

ανωτέρω απόφαση, είχε  προβλεφθεί η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την 

τοποθέτηση Α.Τ.Μ. πιστωτικών ιδρυμάτων με τιμές: Α’ Ζώνη, 40,00 €/τ.μ./ έτος 

και Β’ Ζώνη, 20,00 €/τ.μ./ έτος.  

Για την τοποθέτηση τους απαιτείται περίπου 4 έως 5 τ.μ.  με το ετήσιο τέλος 

σύμφωνα με τις ανωτέρω τιμές να κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό, δεδομένου ότι η 

εγκατάσταση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (Α.Τ.Μ.) αναβαθμίζει τις 

τοπικές κοινωνίες που θα τοποθετηθούν,  καθώς θα εξυπηρετούνται όχι μόνο οι 

κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών αλλά και οι κάτοικοι όμορων κοινοτήτων 

και φυσικά οι συνεχώς αυξανόμενοι παρεπιδημούντες και διερχόμενοι τουρίστες & 

επισκέπτες.  

Έπειτα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη :    

1 .  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 3 του Ν.4263/2019 (ΦΕΚ 134/9 -8-2019, τεύχος Α΄),   

2.  Την 131/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ :  ΩΞ0ΤΩΛΣ-Ι23)  :  «Μερική τροποποίηση 

της  υπ’ αριθμό  515/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της 



αντίστοιχης 460/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

αναπροσαρμογή τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την 

τοποθέτηση Α.Τ.Μ» .  

 

Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει:  

1 .  Την μερική τροποποίηση της  υπ’αριθμ.  460/2017 απόφασης Δ.Σ.  και 

συγκεκριμένα της παραγράφου 2, περίπτωση Δ΄  του αποφασιστικού μέρους 

αυτής,   αποκλειστικά και μόνο  όσον αφορά στην  τιμή παραχώρησης 

κοινόχρηστου χώρου γ ια την τοποθέτηση Α.Τ.Μ., η οποία αναπροσαρμόζεται ,  

όπως παρακάτω:  

Α’ Ζώνη:  2.500,00 €/Α.Τ.Μ./έτος  

Β’ Ζώνη :  1.700,00 €/Α.Τ.Μ./έτος  

2 .  Η τοποθέτηση των ΑΤΜ θα γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:  

Θέματα ασφάλειας, εγκατάστασης, συντήρησης,  καθαριότητα ς του χώρου, 

επίβλεψης, ηλεκτρικής σύνδεσης και κατανάλωσης ρεύματος θα υπόκεινται 

αποκλειστικά στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) που του έχει γίνει η 

παραχώρηση.  

Η τοποθέτηση τους θα γίνεται  αποκλειστικά με φροντίδα, προσωπικό και 

δαπάνες της τράπεζας.   

Η ηλεκτροδότηση των Α.Τ.Μ.  θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

Η  ακριβής θέση εγκατάστασης τους θα γίνεται μετά τη σύμφωνη γνώμη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και γνωμοδότηση της Τοπικής 

Κοινότητας στο όρια τις οποίας θα γίνει η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.  

Ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που 

μπορεί να προκληθεί στο Α.Τ.Μ. από καιρικές συνθήκες,  τρίτα πρόσωπα ή 

οποιαδήποτε άλλη αιτία (βαφή, αφίσες κλπ.) ούτε και  την υποχρέωση για να 

απομακρύνει αυτά. Η τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη που ενδεχομένως 

προκύψει από ατυχήματα ή λοιπές δολιοφθορές καθώς επίσης και σε ζημίες 

που προκληθούν σε βάρος τρίτων, θα βαρύνει το πιστωτικό ίδρυμα που του 

έχει παραχωρηθεί ο κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση του Α.Τ.Μ.  

3 .  Η παραπάνω αναπροσαρμογή  τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων να ισχύσει 

από 01 -01-2020. 

4.  Κατά τα λοιπά (όροι και προϋποθέσεις),  ισχύουν οι 283/2011, 146/2015 & 

460/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την τροποπο ίησή τους.  

 



 

Ο  Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Χουστουλάκης δήλωσε ότι θα ψηφίσει για τα το 

συγκεκριμένο θέμα λέγοντας τα παρακάτω:  «Ζητάμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 

στην αναπροσαρμογή των τελών στο διπλάσιο από αυτό που προτείνετε.  Επίσης 

ζητάμε την μείωση στο 50% των ανταποδοτικών τελών για όλους τους 

εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και ανέργους Δημότες » .  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, μετά από 

διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό  και αφού έλ αβε 

υπόψη  την 515/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αντίστοιχη 

460/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1 .  Εγκρίνει την μερική τροποποίηση της  υπ’αριθμ.  460/2017 απόφασης Δ.Σ.  και 

συγκεκριμένα της παραγράφου 2, περίπτωση  Δ΄  του αποφασιστικού μέρους 

αυτής,   αποκλειστικά και μόνο  όσον αφορά στην  τιμή παραχώρησης 

κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ., η οποία αναπροσαρμόζεται ,  

όπως παρακάτω:  

Α’ Ζώνη:  2.500,00 €/Α.Τ.Μ./έτος  

Β’ Ζώνη :  1.700,00 €/Α.Τ.Μ./έτος  

2 .  Η τοποθέτηση των ΑΤΜ θα γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:  

Θέματα ασφάλειας, εγκατάστασης, συντήρησης,  καθαριότητας του χώρου, 

επίβλεψης, ηλεκτρικής σύνδεσης και κατανάλωσης ρεύματος θα υπόκεινται 

αποκλειστικά στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) που το υ έχει γίνει η 

παραχώρηση.  

Η τοποθέτηση τους θα γίνεται  αποκλειστικά με φροντίδα, προσωπικό και 

δαπάνες της τράπεζας.   

Η ηλεκτροδότηση των Α.Τ.Μ.  θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

Η  ακριβής θέση εγκατάστασης  τους θα γίνεται μετά τη σύμφωνη γνώμη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και γνωμοδότηση της Τοπικής 

Κοινότητας στο όρια τις οποίας θα γίνει η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.  

Ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που 

μπορεί να προκληθεί στο Α.Τ.Μ. από καιρικές συνθήκες,  τρίτα πρόσωπα ή 



οποιαδήποτε άλλη αιτία (βαφή, αφίσες κλπ.) ούτε και την υποχρέωση για να 

απομακρύνει αυτά. Η τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη που ενδεχομένως 

προκύψει από ατυχήματα ή λοιπές δολιοφθορές καθώς επίσ ης και σε ζημίες 

που προκληθούν σε βάρος τρίτων, θα βαρύνει το πιστωτικό ίδρυμα που του 

έχει παραχωρηθεί ο κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση του Α.Τ.Μ.  

3 .  Η παραπάνω αναπροσαρμογή  τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων να ισχύσει 

από 01 -01-2020. 

4.  Κατά τα λοιπά (όροι και προϋποθέσεις),  ισχύουν οι 283/2011, 146/2015 & 

460/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την τροποποίησή τους.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  84/2020  

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.  

             Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Τα  Μέλη  

Ακριβές Απόσπασμα  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  

 

 


