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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας
χρήσης δημοτικών & κοινοχρήστων χώρων για
τηλεοπτικούς-κινηματογραφικούς
και
διαφημιστικούς σκοπούς για το έτος 2016.
Αριθμός Απόφασης: 173

Χολαργός σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 25-92015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Βασιλική Μπουφούνου

Ιωάννης Κεχρής

Χρύσα Παρίση

Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Αγλαϊα Σουρανή

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Στο Δήμο μας συχνά ζητείται άδεια από κινηματογραφικά συνεργεία για τη χρησιμοποίηση δημοτικών και
κοινοχρήστων χώρων , προκειμένου να πραγματοποιήσουν γυρίσματα (για σήριαλ, διαφημίσεις κλπ).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 και κυρίως αυτή της καθαριότητας η οποία
καλείται να εργαστεί επιπλέον ώρες.
Κρίνεται επομένως απαραίτητο οι δραστηριότητες αυτές να χρεώνονται, ώστε και να καλύπτουν κατά κάποιο
τρόπο τα έξοδα που δημιουργούν αλλά και να αποφέρουν κάποια έσοδα στο Δήμο.
Με την υπ΄αριθμ. 179/7-10-2014 ορίστηκαν για το 2015 τα εξής:
α. Οι χώροι οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό, να είναι
κοινόχρηστοι χώροι(π.χ. κτήρια, άλση, πλατείες, πάρκα κλπ).

μόνο δημοτικοί και

β. Η παραχώρηση να γίνεται για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές λήψεις.
γ. Το τέλος ορίστηκε σε 4,00€ ανά τ.μ. με ελάχιστη κάλυψη τα 100 τ.μ.
Προτείνεται για το 2016:
Το τέλος να οριστεί στα 3,00€/τ.μ. με ελάχιστη κάλυψη τα 100 τ.μ. και κατά τα λοιπά να ισχύσουν οι όροι
και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην 179/7-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως, για το έτος 2016, το ύψος του Τέλους για
παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικών & κοινοχρήστων χώρων για τηλεοπτικούς-κινηματογραφικούς και
διαφημιστικούς σκοπούς, οριστεί στα 3,00€/τ.μ. με ελάχιστη κάλυψη τα 100 τ.μ. και κατά τα λοιπά να ισχύσουν
οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην 179/7-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1 Γεωργία Αρβανίτη
2 Βασιλική Μπουφούνου
3 Χρύσα Παρίση
4 Αγλαϊα Σουρανή

