ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Του
Πανελλήνιου Συνδέσμου
Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης
με τον
διακριτικό τίτλο «ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
στην οδό Χειμάρας 30 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ
Της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 440/08 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την
επιβολή τέλους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 457/2009 απόφαση του Δήμου Μουδανιών και ήδη Νέας
Προποντίδας Χαλκιδικής.

Ν. Μουδανιά 10/06/2011
Δυνάμει της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 440/08 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
του τότε Δήμου Μουδανιών, επιβλήθηκαν αυξημένα τέλη παραχώρησης
χρήσης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων – πεζοδρομίων, για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.
Με την με αριθμό 485/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μουδανιών και ήδη Ν. Προποντίδας, είχε αποφασιστεί η αναστολή της
εφαρμογής της παραπάνω παραγράφου 1 της υπ’ αριθμόν 440/2008
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επί μία διετία για τα έτη 2009 και
2010.
Εν τω μεταξύ διαρκούσης της αναστολής, το έτος 2009 το Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 457/2009 απόφασή του αναπροσάρμοσε τις
τιμές ως εξής:
Για την Ζώνη Α’ το τέλος χρήσης ορίστηκε στο ποσό των 12 ευρώ κατά
τετραγωνικό μέτρο το χρόνο.
Για την Ζώνη Β’ το τέλος χρήσης ορίστηκε στο ποσό των 8 ευρώ κατά
τετραγωνικό μέτρο το χρόνο.
Η διετία παρήλθε και αυτομάτως άρχισε η εφαρμογή της παρ. 1 της υπ’
αριθμόν 440/2008 απόφασης, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’
αριθμόν 457/2009 απόφαση η οποία καθόριζε ως άνω τους συντελεστές
τελών – δικαιωμάτων δημοτικών – κοινοχρήστων
χώρων – πεζοδρομίων
για το Δήμο Ν. Προντίδας.
Οι ως άνω καθορισθείσες τιμές είναι ιδιαιτέρως επαχθείς για τους
επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή που
αφορούν. Αυτός προφανώς ήταν και ο λόγος αναστολής εκτέλεσης της
αρχικής απόφασης περί επιβολής και αύξησης των τελών αυτών. Σήμερα
πλέον, δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας,
τα ποσά που
αναφέρονται στις ως άνω αποφάσεις είναι δυσβάσταχτα για τις επιχειρήσεις
μας.

Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα και την δυνατότητα να
διατηρήσει την αναστολή εφαρμογής των ως άνω διατάξεων περί αυξημένων
τελών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να ανασταλεί εκ νέου η εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 440/2008 απόφασης, η
οποία αφορά την επιβολή τέλους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 457/2009 απόφαση.
Να χορηγηθεί δυνατότητα στους καταστηματάρχες της περιοχής να
προσέλθουν για να διακανονίσουν τις υφιστάμενες οφειλές τους.
Μετά τιμής
Η Πρόεδρος
Νίκη Κωνσταντίνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ κ.
ΣΓΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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