INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.31 13:59:18
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 65ΛΛΩΞ1-ΟΛ2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Digitally signed by
NIKOLAOS KOUKIS
Date: 2019.10.29

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240
Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & Κοινόχρηστων χώρων για
τηλεοπτικούς - κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2020
Πρακτικό τής με αριθ. 15/2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 16ης του
μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019.
Στον Χολαργό σήμερα, 16.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 24749/11.10.2019
πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης

Αθανάσιος Βαλυράκης

Νικήτας Κανάκης

Χρήστος Πετράκης

Νικόλαος Καραγιάννης

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Μαρία Δημητριάδου Καρασιμοπούλου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Δήμητρα ( Μιμή) Ρουφογάλη

Χαράλαμπος Στάϊκος

Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ανυφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Αυγερινός

Λουκάς Ρίζος
Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
(η οποία δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και
Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

ΑΔΑ: 65ΛΛΩΞ1-ΟΛ2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 17ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη κα Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006: «1. Οι Δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της
αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις
οποίες : … δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: … δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των
πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. … 2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω
παραγράφου λαμβάνονται από τα Δημοτικά Συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
τους....».
Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Β.Δ. 24-9/2010-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 «Επιτρέπεται η, υπέρ Δήμου, επιβολή τέλους
εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει
κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών».
Στον Δήμο μας συχνά ζητείται άδεια από κινηματογραφικά συνεργεία για τη χρησιμοποίηση Δημοτικών
και Κοινοχρήστων χώρων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν γυρίσματα (για σήριαλ, διαφημίσεις κ.λπ.). Ο
χρόνος κατά τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτοί οι χώροι κυμαίνεται από μερικές ώρες έως 1-2 ημέρες.
Η δραστηριότητα αυτή επιβαρύνει κάποιες υπηρεσίες του Δήμου, όπως αυτές της καθαριότητας, του
ηλεκτροφωτισμού και της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες καλούνται να εργαστούν επιπλέον ώρες.
Κρίνεται επομένως απαραίτητο οι δραστηριότητες αυτές να χρεώνονται, ώστε να καλύπτουν κατά κάποιο
τρόπο τα έξοδα που δημιουργούνται, αλλά και να αποφέρουν έσοδα στο Δήμο.
Προτείνεται για το 2020 να ισχύσουν τα ακόλουθα:
1.

οι χώροι οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό, να είναι μόνο Δημοτικοί
και Κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. κτήρια, άλση, πλατείες, πάρκα, κοιμητήρια κ.λπ.),

2. η παραχώρηση να γίνεται για τηλεοπτικές κινηματογραφικές και ή διαφημιστικές λήψεις,
3. να απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους, μαθητές σχολείων σπουδαστές ή φοιτητές
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στα πλαίσια
εκπόνησης σχετικής εργασίας, σύμφωνα με βεβαίωση του διευθυντή ή του αρμόδιου
εκπαιδευτικού του σχολείου ή του ιδρύματος,
4. το τέλος να οριστεί στα 3,00€/τ.μ. με ελάχιστη κάλυψη τα 100τ.μ. ανά ημέρα γυρίσματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει το τέλος παραχώρησης άδειας χρήσης Δημοτικών και Κοινόχρηστων χώρων για τηλεοπτικούς κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς για το έτος 2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως
ακολούθως:
1.

οι χώροι οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό, να είναι μόνο Δημοτικοί
και Κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. κτήρια, άλση, πλατείες, πάρκα, κοιμητήρια κ.λπ.),

2. η παραχώρηση να γίνεται για τηλεοπτικές κινηματογραφικές και ή διαφημιστικές λήψεις,
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3. να απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους, μαθητές σχολείων σπουδαστές ή φοιτητές
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στα πλαίσια
εκπόνησης σχετικής εργασίας, σύμφωνα με βεβαίωση του διευθυντή ή του αρμόδιου
εκπαιδευτικού του σχολείου ή του ιδρύματος,

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη,
Δήμητρα Ρουφογάλη, Γεώργιος Ανυφαντής, Παναγιώτης Δεμέστιχας, Γεώργιος Αυγερινός, Κων/νος Πολυχρόνης Τίγκας, Χαράλαμπος Στάϊκος, Λουκάς Ρίζος και Περικλής Ζήκας.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 240/2019.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας
Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής,
Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ.
Τσικρικώνη, Δ. Τούτουζας, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Α.
Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος.

