ΑΓΑ: 70ΤΥΧΘ4-47Θ
ΠΡΑΘΣΗΘΟ 6ν/24-02-2017
πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μεζζήλεο
Αξηζκόο Απόθαζεο 72/2017
Πεξίιεςε
«Καζνξηζκόο
ηέινπο
ρξήζεο
εγθαηαζηάζεσλ»

αζιεηηθώλ

ην Γεκνηηθό θαη/κα ζήκεξα ζηηο 24-02-2017 εκέξα Παξαζθεπή& ώξα 13:00, ήιζε ζε
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Μεζζήλεο, κεηά ηελ ππ’ αξηζ. 3345/20-02-2017
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο πκβνύινπο, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 67 ηνπ λ. 3852/2010.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε κε ηελ παξνπζία ησλ πκβνύισλ:
1. Αλαγλσζηόπνπινο Γεκήηξηνο

11.Παλαγνπνύινπ – Μπξαθνπκάηζνπ Γεσξγία

2. Γεσξγαθόπνπινο Κσλζηαληίλνο

12.Πεηξόπνπινο Ηιίαο
13.Πνπιόπνπινο Αλαζηάζηνο

3. Καξύδεο Υξήζηνο
4. Κνηηαξίδεο Νηθόιανο
5. Κξαζζαθόπνπινο ππξίδσλ

14.Σξάθαο Αλδξέαο

6. Λύξαο Αζαλάζηνο

16.Υνλδξόο Νηθόιανο
17. Υξηζηόπνπινο Υξήζηνο

7. Μπνπξίθαο Κσλζηαληίλνο
8. Μπζηξηώηε Γηαλλνύια
9. Ξαξράθνο Νηθόιανο

15.Σζεξπέο Αλαζηάζηνο

18.ακπαδηώηεο Γεκήηξηνο
19. Γξνπζνπδάθνο Γεώξγηνο

10.Ξελoγηάλλεο Νηθόιανο
Οη θαησηέξσ Γεκνηηθνί ύκβνπινη δελ πξνζήιζαλ αλ & λόκηκα εθιήζεζαλ.
1. Αδακόπνπινο Αξηζηνκέλεο

8. Γηαλλόπνπινο Παλαγηώηεο

2. Νηθνιόπνπινο Αληώληνο

9. Γαβίιιαο Γεώξγηνο

3. Σζάκεο Κσλζηαληίλνο

10.Παπαγεσξγίνπ Αλαζηάζηνο

4. Αλαζηαζόπνπινο Δπζηάζηνο

11.Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο

5. Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο

12.Φύθηξεο Νηθόιανο

6. Βιαρνδεκεηξόπνπινο Αλαζηάζηνο

13.Αιεβίδνο Αζαλάζηνο

7. Γαιηάηζνο Γεκήηξηνο

14.Απνζηνιόπνπινο Κσλζηαληίλνο

ηε ζπλεδξίαζε θαιέζηεθαλ νη Πξόεδξνη/Πάξεδξνη όισλ ησλ Γεκνηηθώλ/Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ Γήκνπ Μεζζήλεο.
Δπίζεο, παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Σζώλεο Γεώξγηνο
Έηζη κε λόκηκε απαξηία εθόζνλ από ηα 33 κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη
παξόληα 19, δειαδή ην κηζό πιένλ έλα ηνπ όινπ αξηζκνύ απηώλ, ην πκβνύιην αξρίδεη ηε
ζπδήηεζε.
Ο Πξόεδξνο γηα ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν
θ. Κξαζζαθνπνπιν ππξίδσλ,ν νπνίνο είπε:
Θξαζζαθόπνπινο: Κύξηνη ζπλάδειθνη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Μεζζήλεο θαηά ηελ
7ε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 24-02-2017 θαη κε ηελ ππ αξηζ. 36/2017 απόθαζή ηεο, εηζεγείηαη ην
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ηέινο ρξήζεο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ησλ θαλνληζκό ρξήζεο αζιεηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ
Η αλσηέξσ απόθαζε έρεη σο αθνινύζσο:
ΠΡΑΘΣΗΘΟ 7ν/24-02-2017
πλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μεζζήλεο.
Αξηζκόο Απόθαζεο: 36
ΘΔΚΑ: Θαζνξηζκόο ηέινπο ρξήζεο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
ηε Μεζζήλε ζήκεξα, ηελ 24/02/2017, εκέξα Παξαζθεπή

θαη ώξα 10:30 π.κ.,

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο, θαηόπηλ ηνπ ππ’ αξηζ. 3341/20-02-2017 εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 75 ηνπ λ. 3852/2010, κε ηελ θάησζη ζύλζεζε ηνπ ζώκαηνο (Παξόληεο- Απόληεο):
ΠΑΡΟΝΣΔ
1

Γεώξγηνο Σζώλεο

2

Κσλζηαληίλνο Γεσξγαθόπνπινο

3

Υξήζηνο Καξύδεο

4

Νηθόιανο Ξαξράθνο

5

Αλαζηάζηνο Σζεξπέο

6

Νηθόιανο Ξελνγηάλλεο

7

Γεώξγηνο Αζαλαζόπνπινο

8

ηάζεο Αλαζηαζόπνπινο

ΑΠΟΝΣΔ
1

Αλαζηάζηνο Παπαγεσξγίνπ

Δπηηεπρζείζεο λνκίκνπ απαξηίαο, ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Δηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, πεξί
θαζνξηζκνύ ηέινπο ρξήζεο
αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Καξύδε, ν νπνίνο
παξέζεζε θάησζη ην ππ αξηζκ. 3746/23-02-2017 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο αζιεηηζκνύ:
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝOMO ΜΔΗΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ
Γ/λζε
: Γεκ. Π.Πησρνύ, Σ.Κ.24200
Πιεξνθ :Β. Καξδάζε
Σει.
:27223-60176
Fax:27220-22752
e-mail :vkardasi@messini.gr

Μεζζήλε 23/02/2017
Αξ.Πξση.:3746

ΠΡΟ:
Κ. Πξόεδξν Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μεζζήλεο
Θέκα: Καζνξηζκόο ηέινπο ρξήζεο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
ρεη. : Η 315/2016 απόθ. Γ.. Γήκνπ Μεζζήλεο
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«Έρνληαο ππόςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/1989.

2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν.3463/2006.

3.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3 θαη ηνπ άξζξνπ 272 ηνπ Ν. 3852/2010.

4.

Σνλ Ο. Δ. Τ. ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο (Φ.Δ.Κ. 1917/08-09-2015, η. Β΄).
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κοινοηήηων» ζύκθσλα κε ην νπνίν νη δήκνη δηθαηνύληαη λα επηβάιινπλ ηέιε ή δηθαηώκαηα
νξηδόκελα κε απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ρξήζε δεκνηηθώλ θηεκάησλ, έξγσλ ή
ππεξεζηώλ.
6.

Σνλ Πξόηππνπ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υώξσλ Άζιεζεο

(ΦΔΚ1362/18-10-2001, η. Β΄).
7.

Σελ ππ’ αξηζκ. 315/2016 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ε νπνία

επηθπξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 101458/02-08-2016απόθ. ηνπ Γ. Γ. Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδνο θαη Ινλίνπ,πεξί ςήθηζεο «Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο
Αζιεηηθώλ Υώξσλ Γήκνπ Μεζζήλεο»
8.

Σν

ππ΄αξ.

ΓΔΑΦ/Β/1042299/ΔΞ/2016/17-03-2016

έγγξαθν

ηνπ

Τπνπξγείν

Οηθνλνκηθώλ, Γ. Γ. Γ. Δ., ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ππνρξεσηηθή θαηαρώξεζε ησλ αζιεηηθώλ
ρώξσλ ζην ειεθηξνληθό δηαδηθηπαθό ζύζηεκα ΣAXISδεκηνπξγεί απηόκαηα ρξέσζε ΔΝΦΙΑ ζην
Γήκν Μεζζήλεο.
9.

Σν γεγνλόο όηη πξνθαιείηαη ζεκαληηθό θόζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ

αζιεηηθώλ ρώξσλ ζηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο ην νπνίν επηβαξύλεη ηνπο
δεκόηεο κέζσ ηεο θξαηηθήο θνξνιόγεζεο.
Ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ, πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ην ηέινο ρξήζεο/
παξαρώξεζεο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, όπσο απηέο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1 ηεο ππ΄αξηζ. 315/2016 απόθαζεο ηνπ Γ. . Μεζζήλεο πεξί
«Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Αζιεηηθώλ Υώξσλ Γήκνπ Μεζζήλεο» σο θάησζη:
Α.

Σέινο

ρξήζεο

γεπέδνπ

ηνπ

Γεκνηηθνύ

ηαδίνπ

Κεζζήλεο

κε

θπζηθό

ριννηάπεηα


Σν ηέινο ρξήζεο αλά πξνπνλεηηθή πεξίνδν (ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί ζε
κία ώξα θαη ηξηάληα ιεπηά ) από ηα επίζεκα ζσκαηεία ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. Μεζζελίαο πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ
2€. Σν ηέινο ρξήζεο εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηηο αθαδεκίεο
πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 4€.



Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ θαη ζα
θαηαβάιιεηαη ην πνζό ησλ 20 € όηαλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ



Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.
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Ο αγώλαο αλεπίζεκσλ νκάδσλ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 30€, ζπλ
30 € επηπιένλ εάλ γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ



Σν ηέινο ρξήζεο γηα θνξείο θαη ζσκαηεία εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (δειαδή πνπ
δελ έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 20€ αλά
πξνπνλεηηθή ώξα, ζπλ 10€ επηπιένλ, εάλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ.



Σν ηέινο ρξήζεο γηα αγώλεο νκάδσλ εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (απηώλ πνπ δελ
έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 40€ ζπλ 20 € επηπιένλ
εάλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ.

Β. Σέινο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ηνπ Θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Κεζζήλεο


Σν ηέινο ρξήζεο αλά πξνπνλεηηθή πεξίνδν (ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί ζε
κία ώξα θαη ηξηάληα ιεπηά ) από ηα επίζεκα ζσκαηεία ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πνπ
είλαη κέιε παλειιήλησλ νκνζπνλδηώλ, πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 2€.



Σν ηέινο ρξήζεο εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηα ηκήκαηα
αθαδεκηώλ πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 4€.



Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ.



Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.



Ο αγώλαο αλεπίζεκσλ νκάδσλ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 40€.



Σν ηέινο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο αλά ώξα ρξήζεο από θνξείο/ζσκαηεία γηα αζιήκαηα
κε αγσληζηηθνύ ραξαθηήξα πνπ δελ δηαζέηνπλ αλαγλώξηζε από ηε Γ. Γ. Α. ή από
παλειιήληα νκνζπνλδία, πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 5€.



Σν ηέινο ρξήζεο γηα θνξείο θαη ζσκαηεία εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (δειαδή πνπ
δελ έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 20€ αλά
πξνπνλεηηθή ώξα.



Σν ηέινο ρξήζεο γηα αγώλεο νκάδσλ εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (δειαδή πνπ δελ
έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 40€.

Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ κε θπζηθό ριννηάπεηα (εθηόο ηνπ
Γεκνηηθνύ ηαδίνπ Κεζζήλεο)


Σν ηέινο ρξήζεο αλά πξνπνλεηηθή πεξίνδν (ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί ζε
κία ώξα θαη ηξηάληα ιεπηά ) από ηα επίζεκα ζσκαηεία ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. Μεζζελίαο πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ
2€ ζπλ 2 € επηπιένλ εάλ γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ.



Σν ηέινο ρξήζεο εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηηο αθαδεκίεο
πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 4€. Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα
είλαη δσξεάλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό ησλ 10 € όηαλ γίλεηαη ρξήζε
πξνβνιέσλ.



Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.
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Ο αγώλαο αλεπίζεκσλ νκάδσλ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 20€, ζπλ
10 € επηπιένλ εάλ γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ



Σν ηέινο ρξήζεο γηα θνξείο θαη ζσκαηεία εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (απηώλ πνπ
δελ έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 20€ αλά
πξνπνλεηηθή ώξα.

Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ κε πιαζηηθό


Σν ηέινο ρξήζεο εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηηο νκάδεο κε
έδξα ην δήκν Μεζζήλεο, πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 2€, ζπλ 2 € επηπιένλ, εάλ
γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ.

 Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ θαη ζα
θαηαβάιιεηαη ην πνζό ησλ 10 € όηαλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ
 Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.
 Σν ηέινο ρξήζεο γηα αγώλεο νκάδσλ εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (απηώλ πνπ δελ
έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 40 € ζπλ 10€, εάλ γίλεηαη
ρξήζε πξνβνιέσλ.
Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο


Σν ηέινο ρξήζεο ησλ γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό
ησλ 30€ / κήλα.

-Όινη νη αλσηέξσ ππόρξενη θαηαβνιήο ηέινπο ζην Γήκν Μεζζήλεο απαιιάζζνληαη από απηό,
κόλν ζε πεξηπηώζεηο καηαίσζεο (ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε αζιεηηθνύ ρώξνπ) ιόγσ ππαηηηόηεηαο
ηνπ δήκνπ. ε πεξίπησζε αθύξσζεο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ θνξέα/ ζσκαηείνπ, ην ηέινο
θαηαβάιιεηαη θαλνληθά.
-Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξείο (3)
δόζεηο.
1ε Γόζε:
Γηα ηε ρξήζε από 01 επηέκβξε έσο 31 Γεθέκβξε
2ε Γόζε:
Γηα ηε ρξήζε από 01 Ιαλνπαξίνπ έσο 30 Απξίιε
3ε δόζε: Γηα ηε ρξήζε από 01 Μαΐνπ έσο 31 Απγνύζηνπ.
- Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεηο γηα πξνζσξηλέο παξαρσξήζεηο θαη όρη γηα όιε ηελ
αζιεηηθή πεξίνδν ζα πξαγκαηνπνηείηαη, πξηλ ηελ παξαρώξεζε θαη ηελ έθδνζε άδεηαο
ρξήζεο.
- Πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 285 λ.
3463/2006 « ….γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αδεηώλ από Γήκνπο θαη
Κνηλόηεηεο είλαη ε κε ύπαξμε, εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, βεβαησκέλσλ
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηνύο ……………ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.».
Ο αλσηέξσ ηξόπνο θαηαβνιήο ηέινπο δελ ηζρύεη γηα ηα Δπαγγεικαηηθά σκαηεία δηόηη
ππόθεηληαη ζε δηαθνξεηηθό θαζεζηώο.
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- Η ρξήζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ άζιεζεο γηα ην θνηλό (θαηά ηηο ώξεο θνηλνύ) είλαη δσξεάλ.
-Η ρξήζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ άζιεζεο γηα ηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο/ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο είλαη δσξεάλ.
-Σν ηέινο ρξήζεο γηα παξαρώξεζε ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ γηα ηε δηεμαγσγή δηαθόξσλ
εθδειώζεσλ

πνιηηηζηηθνύ-

επηκνξθσηηθνύ/

ςπραγσγηθνύ

ή

αζιεηηθνύ

ραξαθηήξα

ζα

θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
-ε θακία πεξίπησζε ε ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ αθνξά :α) ζπκςεθηζκό ησλ ηειώλ
δηαθήκηζεο κε ην ηέινο ρξήζεο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, β) ζε θακία πεξίπησζε κε ηελ
θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ δελ γελλάηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ
επηθαλεηώλ ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα πξνβνιή δηαθεκίζεσλ ηεο παξαρσξνύκελνπο
αζιεηηθνύο ρώξνπο από ηεο ρξήζηεο θαη γ) ζε θακία πεξίπησζε δελ γελλάηαη ην δηθαίσκα ηεο
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ κε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ (ηνπαιέηεο,
απνζήθεο, αίζνπζεο απνδπηεξίσλ άξζ. 17 ηεο ππ. Αξηζ.315/2016 απόθ. Γ.. Γήκνπ
Μεζζήλεο).
Με ηελ ςήθηζε ηεο παξνύζαο νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε απόθαζε παξαρώξεζεο δεκνηηθνύ
αζιεηηθνύ ρώξνπ, ζπλερίδεη λα ηζρύεη, ππό ηνλ όξν όηη: κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα ελόο
κελόο από ηελ ςήθηζε ηνπ παξόληνο, ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ή νη άιινη θνξείο ζηνπο νπνίνπο
έρνπλ παξαρσξεζεί αζιεηηθνύ ρώξνη ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ζα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν
αληίηηκν, όπσο νξίδεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.
Ο Αληηδήκαξρνο
ππξίδσλ Κξαζζαθόπνπινο
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
ηνπνζεηεζνύλ, λα θάλνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.

Δπηηξνπήο

λα

Σν ιόγν πήξε ν θνο Αλαζηαζόπνπινο ν νπνίνο είπε:
ε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο όπσο απηή πνπ δηαλύνπκε δελ είλαη δπλαηόλ λα ρξεώζνπκε
επηπιένλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζιεηώλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ - κέιε
αθαδεκηώλ κε ηελ επηβνιή απμεκέλσλ ηειώλ, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ζαο, γηα ηελ ρξήζε
ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ καο. Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ ε ζπληήξεζε θαη ε
άξηηα ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Ωο παξάηαμε δηαθσλνύκε απόιπηα κε ηελ
επηβνιή νπνηνπδήπνηε ηέινπο γηα ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ηνπ Γήκνπ καο. Απνδερόκαζηε κόλν
ηελ επηβνιή ηειώλ γηα ρξήζε ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ καο από αζιεηηθά
ζσκαηεία εθηόο Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζα αλαθέξεη ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο παξάηαμήο καο θ. Αζαλαζόπνπινο.
ηε ζπλέρεηα, ην ιόγν πήξε ν θνο Αζαλαζόπνπινο ν νπνίνο είπε:
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Θεσξώ αδηαλόεηε ηελ πξόζεζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο λα επηβάιεη ηέινο ρξήζεο
αζιεηηθώλ ρώξσλ ζηα ζσκαηεία , γηα ηνπο εμήο ιόγνπο:
ήκεξα ηα ζσκαηεία ζηεξνύληαη θξαηηθώλ ε άιισλ επηρνξεγήζεσλ, είλαη απνθιεηζηηθά
απηνρξεκαηνδνηνύκελα θαη κε πνιύ θόπν θαιύπηνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη έλα επηπιένλ
θόζηνο ζα δεκηνπξγνύζε πξόβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο.
Αλακθηζβήηεηα ηα ζσκαηεία επηηεινύλ θνηλσληθό έξγν θαη είλαη ππνρξέσζε ηεο δεκνηηθήο
αξρήο λα δηαζέηεη αμηνπξεπείο αζιεηηθνύο ρώξνπο κε δαπάλεο από ηνπο δεκνηηθνύο θόξνπο
πνπ ππάξρνπλ.
Πνιιέο θνξέο, ηα ζσκαηεία ζπκκεηέρνπλ κε δηθνύο ηνπο πόξνπο ζηελ βειηίσζε ησλ
δεκνηηθώλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, όπσο ν ζύιινγνο αληηζθαίξηζεο πνπ δηέζεζε πξηλ έλα
ρξόλν πεξίπνπ 5.000 επξώ, γηα ηελ βειηίσζε ησλ δαπέδσλ θαη ηώξα εηζεγείζηε λα ηνπο
επηβιεζεί ηέινο ρξήζεο 30 επξώ ηνλ κήλα. Παξάινγν θαη ππεξβνιηθό.
Σν επηρείξεκα όηη ζα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά γηα ζσκαηεία εθηόο δήκνπ λα δεηνύλ
αζιεηηθνύο ρώξνπο πξνο ρξήζε δελ επζηαζεί. Καλείο δελ ζε ππνρξεώλεη λα δηαζέζεηο. Όκσο
γηα ηα ζσκαηεία εθηόο δήκνπ Μεζζήλεο, ζπκθσλώ κε ηελ εηζήγεζε ζε όηη αθνξά ηελ επηβνιή
ηέινπο θαη ζην ύςνο πνπ πξνηείλεηαη.
Η πξόηαζε κνπ είλαη λα κελ επηβιεζεί ηέινο γηα ηεο νκάδεο ηνπ δήκνπ καο ,αληίζεηα
ζπκθσλώ κε ηελ επηβνιή γηα ηα εθηόο δήκνπ ζσκαηεία.
Ζ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηεο θαη έιαβε ππόςε ηεο ηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
Κεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Γεώξγηνο Αζαλαζόπνπινο θαη ηάζεο Αλαζηαζόπνπινο:
Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειώλ ρξήζεο αζιεηηθώλ ρώξσλ ηνπ δήκνπ σο
εμήο :
Α. Σέινο ρξήζεο γεπέδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ Κεζζήλεο κε θπζηθό ριννηάπεηα


Σν ηέινο ρξήζεο αλά πξνπνλεηηθή πεξίνδν (ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί ζε κία ώξα
θαη ηξηάληα ιεπηά ) από ηα επίζεκα ζσκαηεία ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. Μεζζελίαο πξνηείλεηαη ζην πνζό ηνπ 1€. Σν ηέινο ρξήζεο
εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηηο αθαδεκίεο πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ
2€.



Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ην
πνζό ησλ 20 € όηαλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ



Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.



Ο αγώλαο αλεπίζεκσλ νκάδσλ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 30€, ζπλ 30 €
επηπιένλ εάλ γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ



Σν ηέινο ρξήζεο γηα θνξείο θαη ζσκαηεία εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (δειαδή πνπ δελ
έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 20€ αλά πξνπνλεηηθή ώξα, ζπλ
10€ επηπιένλ, εάλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ.
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Σν ηέινο ρξήζεο γηα αγώλεο νκάδσλ εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (απηώλ πνπ δελ έρνπλ
έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 40€ ζπλ 20 € επηπιένλ εάλ γίλεηαη
ρξήζε πξνβνιέσλ.
Β. Σέινο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ηνπ Θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Κεζζήλεο



Σν ηέινο ρξήζεο αλά πξνπνλεηηθή πεξίνδν (ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί ζε κία ώξα
θαη ηξηάληα ιεπηά ) από ηα επίζεκα ζσκαηεία ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πνπ είλαη κέιε
παλειιήλησλ νκνζπνλδηώλ, πξνηείλεηαη ζην πνζό ηνπλ1€.



Σν ηέινο ρξήζεο εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηα ηκήκαηα αθαδεκηώλ
πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 2€.



Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ.



Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.



Ο αγώλαο αλεπίζεκσλ νκάδσλ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 40€.



Σν ηέινο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο αλά ώξα ρξήζεο από θνξείο/ζσκαηεία γηα αζιήκαηα κε
αγσληζηηθνύ ραξαθηήξα πνπ δελ δηαζέηνπλ αλαγλώξηζε από ηε Γ. Γ. Α. ή από παλειιήληα
νκνζπνλδία, πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 5€.



Σν ηέινο ρξήζεο γηα θνξείο θαη ζσκαηεία εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (δειαδή πνπ δελ
έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 20€ αλά πξνπνλεηηθή ώξα.



Σν ηέινο ρξήζεο γηα αγώλεο νκάδσλ εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (δειαδή πνπ δελ έρνπλ
έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 40€.
Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ κε θπζηθό ριννηάπεηα (εθηόο ηνπ
Γεκνηηθνύ ηαδίνπ Κεζζήλεο)



Σν ηέινο ρξήζεο αλά πξνπνλεηηθή πεξίνδν (ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί ζε κία ώξα
θαη ηξηάληα ιεπηά ) από ηα επίζεκα ζσκαηεία ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. Μεζζελίαο πξνηείλεηαη ζην πνζό ηνπ 1€ ζπλ 2 € επηπιένλ εάλ
γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ.



Σν ηέινο ρξήζεο εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηηο αθαδεκίεο πξνηείλεηαη
ζην πνζό ησλ 2€. Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ θαη
ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό ησλ 10 € όηαλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ.



Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.



Ο αγώλαο αλεπίζεκσλ νκάδσλ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 20€, ζπλ 10 €
επηπιένλ εάλ γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ



Σν ηέινο ρξήζεο γηα θνξείο θαη ζσκαηεία εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (απηώλ πνπ δελ
έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 20€ αλά πξνπνλεηηθή ώξα.
Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ κε πιαζηηθό
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Σν ηέινο ρξήζεο εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηηο νκάδεο κε έδξα ην
δήκν Μεζζήλεο, πξνηείλεηαη ζην πνζό ηνπ 1€, ζπλ 2 € επηπιένλ, εάλ γίλεηαη ρξήζε ησλ
πξνβνιέσλ.

 Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ην
πνζό ησλ 10 € όηαλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ
 Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.
 Σν ηέινο ρξήζεο γηα αγώλεο νκάδσλ εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (απηώλ πνπ δελ έρνπλ
έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 40 € ζπλ 10€, εάλ γίλεηαη ρξήζε
πξνβνιέσλ.
Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο


Σν ηέινο ρξήζεο ησλ γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ
30€ / κήλα.

-Όινη νη αλσηέξσ ππόρξενη θαηαβνιήο ηέινπο ζην Γήκν Μεζζήλεο απαιιάζζνληαη από απηό,
κόλν ζε πεξηπηώζεηο καηαίσζεο (ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε αζιεηηθνύ ρώξνπ) ιόγσ ππαηηηόηεηαο
ηνπ δήκνπ. ε πεξίπησζε αθύξσζεο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ θνξέα/ ζσκαηείνπ, ην ηέινο
θαηαβάιιεηαη θαλνληθά.
-Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξείο (3)
δόζεηο.
1ε Γόζε:
Γηα ηε ρξήζε από 01 επηέκβξε έσο 31 Γεθέκβξε
2ε Γόζε:
Γηα ηε ρξήζε από 01 Ιαλνπαξίνπ έσο 30 Απξίιε
3ε δόζε: Γηα ηε ρξήζε από 01 Μαΐνπ έσο 31 Απγνύζηνπ.
- Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεηο γηα πξνζσξηλέο παξαρσξήζεηο θαη όρη γηα όιε ηελ
αζιεηηθή πεξίνδν ζα πξαγκαηνπνηείηαη, πξηλ ηελ παξαρώξεζε θαη ηελ έθδνζε άδεηαο
ρξήζεο.
- Πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 285 λ.
3463/2006 « ….γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αδεηώλ από Γήκνπο θαη
Κνηλόηεηεο είλαη ε κε ύπαξμε, εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, βεβαησκέλσλ
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηνύο ……………ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.».
Ο αλσηέξσ ηξόπνο θαηαβνιήο ηέινπο δελ ηζρύεη γηα ηα Δπαγγεικαηηθά σκαηεία δηόηη
ππόθεηληαη ζε δηαθνξεηηθό θαζεζηώο.
- Η ρξήζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ άζιεζεο γηα ην θνηλό (θαηά ηηο ώξεο θνηλνύ) είλαη δσξεάλ.
-Η ρξήζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ άζιεζεο γηα ηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο/ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο είλαη δσξεάλ.
-Σν ηέινο ρξήζεο γηα παξαρώξεζε ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ γηα ηε δηεμαγσγή δηαθόξσλ
εθδειώζεσλ

πνιηηηζηηθνύ-

επηκνξθσηηθνύ/

ςπραγσγηθνύ

ή

θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.

αζιεηηθνύ

ραξαθηήξα

ζα
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-ε θακία πεξίπησζε ε ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ αθνξά :α) ζπκςεθηζκό ησλ ηειώλ
δηαθήκηζεο κε ην ηέινο ρξήζεο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, β) ζε θακία πεξίπησζε κε ηελ
θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ δελ γελλάηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ
επηθαλεηώλ ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα πξνβνιή δηαθεκίζεσλ ηεο παξαρσξνύκελνπο
αζιεηηθνύο ρώξνπο από ηεο ρξήζηεο θαη γ) ζε θακία πεξίπησζε δελ γελλάηαη ην δηθαίσκα ηεο
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ κε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ (ηνπαιέηεο,
απνζήθεο, αίζνπζεο απνδπηεξίσλ άξζ. 17 ηεο ππ. Αξηζ.315/2016 απόθ. Γ.. Γήκνπ
Μεζζήλεο).
Με ηελ ςήθηζε ηεο παξνύζαο νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε απόθαζε παξαρώξεζεο δεκνηηθνύ
αζιεηηθνύ ρώξνπ, ζπλερίδεη λα ηζρύεη, ππό ηνλ όξν όηη: κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα ελόο
κελόο από ηελ ςήθηζε ηνπ παξόληνο, ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ή νη άιινη θνξείο ζηνπο νπνίνπο
έρνπλ παξαρσξεζεί αζιεηηθνύ ρώξνη ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ζα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν
αληίηηκν, όπσο νξίδεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 36/2017
Έηζη ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Γεώξγηνο Σζώλεο

ΣΑ ΚΔΙΖ
Κσλζηαληίλνο Γεσξγαθόπνπινο
Υξήζηνο Καξύδεο
Αλαζηάζηνο Σζεξπέο
Νηθόιανο Ξαξράθνο
Νηθόιανο Ξελνγηάλλεο
Γεώξγηνο Αζαλαζόπνπινο
ηάζεο Αλαζηαζόπνπινο

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα ιάβεη ζρεηηθή απόθαζε.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ
λ. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Θαζνξίδεη ηα ηέιε ρξήζεο αζιεηηθώλ ρώξσλ ηνπ δήκνπ σο εμήο :
Α. Σέινο ρξήζεο γεπέδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ Κεζζήλεο κε θπζηθό ριννηάπεηα


Σν ηέινο ρξήζεο αλά πξνπνλεηηθή πεξίνδν (ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί ζε κία ώξα
θαη ηξηάληα ιεπηά ) από ηα επίζεκα ζσκαηεία ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. Μεζζελίαο πξνηείλεηαη ζην πνζό ηνπ 1€. Σν ηέινο ρξήζεο
εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηηο αθαδεκίεο πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ
2€.



Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ην
πνζό ησλ 20 € όηαλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ
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Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.



Ο αγώλαο αλεπίζεκσλ νκάδσλ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 30€, ζπλ 30 €
επηπιένλ εάλ γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ



Σν ηέινο ρξήζεο γηα θνξείο θαη ζσκαηεία εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (δειαδή πνπ δελ
έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 20€ αλά πξνπνλεηηθή ώξα, ζπλ
10€ επηπιένλ, εάλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ.



Σν ηέινο ρξήζεο γηα αγώλεο νκάδσλ εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (απηώλ πνπ δελ έρνπλ
έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 40€ ζπλ 20 € επηπιένλ εάλ γίλεηαη
ρξήζε πξνβνιέσλ.
Β. Σέινο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ηνπ Θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Κεζζήλεο



Σν ηέινο ρξήζεο αλά πξνπνλεηηθή πεξίνδν (ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί ζε κία ώξα
θαη ηξηάληα ιεπηά ) από ηα επίζεκα ζσκαηεία ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πνπ είλαη κέιε
παλειιήλησλ νκνζπνλδηώλ, πξνηείλεηαη ζην πνζό ηνπλ1€.



Σν ηέινο ρξήζεο εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηα ηκήκαηα αθαδεκηώλ
πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 2€.



Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ.



Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.



Ο αγώλαο αλεπίζεκσλ νκάδσλ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 40€.



Σν ηέινο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο αλά ώξα ρξήζεο από θνξείο/ζσκαηεία γηα αζιήκαηα κε
αγσληζηηθνύ ραξαθηήξα πνπ δελ δηαζέηνπλ αλαγλώξηζε από ηε Γ. Γ. Α. ή από παλειιήληα
νκνζπνλδία, πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 5€.



Σν ηέινο ρξήζεο γηα θνξείο θαη ζσκαηεία εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (δειαδή πνπ δελ
έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 20€ αλά πξνπνλεηηθή ώξα.



Σν ηέινο ρξήζεο γηα αγώλεο νκάδσλ εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (δειαδή πνπ δελ έρνπλ
έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 40€.
Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ κε θπζηθό ριννηάπεηα (εθηόο ηνπ
Γεκνηηθνύ ηαδίνπ Κεζζήλεο)



Σν ηέινο ρξήζεο αλά πξνπνλεηηθή πεξίνδν (ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί ζε κία ώξα
θαη ηξηάληα ιεπηά ) από ηα επίζεκα ζσκαηεία ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. Μεζζελίαο πξνηείλεηαη ζην πνζό ηνπ 1€ ζπλ 2 € επηπιένλ εάλ
γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ.



Σν ηέινο ρξήζεο εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηηο αθαδεκίεο πξνηείλεηαη
ζην πνζό ησλ 2€. Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ θαη
ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό ησλ 10 € όηαλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ.



Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.
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Ο αγώλαο αλεπίζεκσλ νκάδσλ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 20€, ζπλ 10 €
επηπιένλ εάλ γίλεηαη ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ



Σν ηέινο ρξήζεο γηα θνξείο θαη ζσκαηεία εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (απηώλ πνπ δελ
έρνπλ έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 20€ αλά πξνπνλεηηθή ώξα.
Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ κε πιαζηηθό



Σν ηέινο ρξήζεο εθάζηεο πξνπνλεηηθήο πεξηόδνπ (1 ½ ώξα) γηα ηηο νκάδεο κε έδξα ην
δήκν Μεζζήλεο, πξνηείλεηαη ζην πνζό ηνπ 1€, ζπλ 2 € επηπιένλ, εάλ γίλεηαη ρξήζε ησλ
πξνβνιέσλ.

 Ο αγώλαο ηνπηθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα είλαη δσξεάλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ην
πνζό ησλ 10 € όηαλ γίλεηαη ρξήζε πξνβνιέσλ
 Ο αγώλαο παηδηθνύ- εθεβηθνύ πξσηαζιήκαηνο ζα είλαη δσξεάλ.
 Σν ηέινο ρξήζεο γηα αγώλεο νκάδσλ εθηόο ηνπ δήκνπ Μεζζήλεο (απηώλ πνπ δελ έρνπλ
έδξα ην δήκν Μεζζήλεο) πξνηείλεηαη ζην πνζό ησλ 40 € ζπλ 10€, εάλ γίλεηαη ρξήζε
πξνβνιέσλ.
Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο


Σν ηέινο ρξήζεο ησλ γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ
30€ / κήλα.

-Όινη νη αλσηέξσ ππόρξενη θαηαβνιήο ηέινπο ζην Γήκν Μεζζήλεο απαιιάζζνληαη από απηό,
κόλν ζε πεξηπηώζεηο καηαίσζεο (ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε αζιεηηθνύ ρώξνπ) ιόγσ ππαηηηόηεηαο
ηνπ δήκνπ. ε πεξίπησζε αθύξσζεο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ θνξέα/ ζσκαηείνπ, ην ηέινο
θαηαβάιιεηαη θαλνληθά.
-Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξείο (3)
δόζεηο.
1ε Γόζε:
Γηα ηε ρξήζε από 01 επηέκβξε έσο 31 Γεθέκβξε
2ε Γόζε:
Γηα ηε ρξήζε από 01 Ιαλνπαξίνπ έσο 30 Απξίιε
3ε δόζε: Γηα ηε ρξήζε από 01 Μαΐνπ έσο 31 Απγνύζηνπ.
- Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεηο γηα πξνζσξηλέο παξαρσξήζεηο θαη όρη γηα όιε ηελ
αζιεηηθή πεξίνδν ζα πξαγκαηνπνηείηαη, πξηλ ηελ παξαρώξεζε θαη ηελ έθδνζε άδεηαο
ρξήζεο.
- Πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 285 λ.
3463/2006 « ….γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αδεηώλ από Γήκνπο θαη
Κνηλόηεηεο είλαη ε κε ύπαξμε, εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, βεβαησκέλσλ
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηνύο ……………ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.».
Ο αλσηέξσ ηξόπνο θαηαβνιήο ηέινπο δελ ηζρύεη γηα ηα Δπαγγεικαηηθά σκαηεία δηόηη
ππόθεηληαη ζε δηαθνξεηηθό θαζεζηώο.
- Η ρξήζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ άζιεζεο γηα ην θνηλό (θαηά ηηο ώξεο θνηλνύ) είλαη δσξεάλ.
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-Η ρξήζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ άζιεζεο γηα ηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο/ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο είλαη δσξεάλ.
-Σν ηέινο ρξήζεο γηα παξαρώξεζε ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ γηα ηε δηεμαγσγή δηαθόξσλ
εθδειώζεσλ

πνιηηηζηηθνύ-

επηκνξθσηηθνύ/

ςπραγσγηθνύ

ή

αζιεηηθνύ

ραξαθηήξα

ζα

θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
-ε θακία πεξίπησζε ε ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ αθνξά :α) ζπκςεθηζκό ησλ ηειώλ
δηαθήκηζεο κε ην ηέινο ρξήζεο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, β) ζε θακία πεξίπησζε κε ηελ
θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ δελ γελλάηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ
επηθαλεηώλ ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα πξνβνιή δηαθεκίζεσλ ηεο παξαρσξνύκελνπο
αζιεηηθνύο ρώξνπο από ηεο ρξήζηεο θαη γ) ζε θακία πεξίπησζε δελ γελλάηαη ην δηθαίσκα ηεο
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ κε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ (ηνπαιέηεο,
απνζήθεο, αίζνπζεο απνδπηεξίσλ άξζ. 17 ηεο ππ. Αξηζ.315/2016 απόθ. Γ.. Γήκνπ
Μεζζήλεο).
Με ηελ ςήθηζε ηεο παξνύζαο νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε απόθαζε παξαρώξεζεο δεκνηηθνύ
αζιεηηθνύ ρώξνπ, ζπλερίδεη λα ηζρύεη, ππό ηνλ όξν όηη: κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα ελόο
κελόο από ηελ ςήθηζε ηνπ παξόληνο, ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ή νη άιινη θνξείο ζηνπο νπνίνπο
έρνπλ παξαρσξεζεί αζιεηηθνύ ρώξνη ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ζα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν
αληίηηκν, όπσο νξίδεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό.
Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 72/2017.
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο Πξόεδξνο

Υξηζηόπνπινο Υξήζηνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μεζζήλε 28 - 02 -2017
Ο Πξόεδξνο

Υξηζηόπνπινο Υξήζηνο

Σα Κέιε
Αλαγλσζηόπνπινο Γεκήηξηνο
Γεσξγαθόπνπινο Κσλζηαληίλνο
Καξύδεο Υξήζηνο
Κνηηαξίδεο Νηθόιανο
Κξαζζαθόπνπινο ππξίδσλ
Λύξαο Αζαλάζηνο
Μπνπξίθαο Κσλζηαληίλνο
Μπζηξηώηε Γηαλλνύια
Ξαξράθνο Νηθόιανο
Ξελoγηάλλεο Νηθόιανο
Παλαγνπνύινπ – Μπξαθνπκάηζνπ
Γεσξγία
Πεηξόπνπινο Ηιίαο
Πνπιόπνπινο Αλαζηάζηνο
Σξάθαο Αλδξέαο
Σζεξπέο Αλαζηάζηνο
Υνλδξόο Νηθόιανο
ακπαδηώηεο Γεκήηξηνο
Γξνπζνπδάθνο Γεώξγηνο
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Απνδεηθηηθό Γεκνζίεπζεο
ηε Μεζζήλε ζήκεξα ζηηο 24 - 02 - 2017 ν ππνγεγξακκέλνο Μπνπξίθαο Γεώξγηνο
Γεκνηηθόο ππάιιεινο θαηόπηλ παξαγγειίαο ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ηνηρνθόιιεζα ζην πξνο ηνύην
νξηζκέλν κέξνο, πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Μεζζήλεο, ηελ ππ’
αξηζ. 72/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ο Σνηρνθνιιήζαο

Οη Κάξηπξεο

Παληαδνπνύινπ Θάιεηα
Μπνπξίθαο Γεώξγηνο
Λακπξνπνύινπ Αλαζηαζία
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ
Σαρ. Γ/λζε: Οδόο Γεκάξρνπ
Π. Πησρνύ
Σ.Κ. 24 200 – Μεζζήλε
Πιεξνθνξίεο: Δ. Νηξε
Σειέθσλν: 27223-60148
Φαμ:
27220-24223

ΜΔΗΝΗ

09 – 03 – 2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ : 4833

Πξνο:
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Πει/ζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ
Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο
Σκήκα Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ
Ννκνύ Μεζζελίαο
Γ/λζε: Λ. Αζελώλ 173
Σ.Κ. 24 100 - Καιακάηα

ΘΔΚΑ: Απνζηνιή ηεο ππ’ αξηζ. 72/2017 απόθαζεο «Θαζνξηζκόο ηέινπο ρξήζεο
αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ»
αο ζηέιλνπκε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μεζζήλεο &
παξαθαινύκε γηα ηνλ έιεγρν & ηε λνκηκνπνίεζε απηήο.-

Ο Γήκαξρνο
Σζώλεο Γεώξγηνο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Δζσηεξηθή Γηαλνκή
1/ Γξαθείν θ. Γεκάξρνπ
2 Αληηδεκάξρνπο Γ. Μεζζήλεο
3/ Γεκνηηθνύο ππαιιήινπο
α) θ. Πεηξόπνπιν Μηραήι
β) θ Πιεκκέλνο Παλαγηώηεο
γ) θ. Κνπηίβαο Βαζίιεηνο
δ) θ. Καξακπεηζνο Αλδξέαο
ε) θα, Καξδάζε Βαζηιηθή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
Σαχ. Δ/νςθ: Οδόσ Δθμάρχου
Π. Πτωχοφ
Σ.Κ. 24 200 – Μεςςινθ

ΜΕΗΝΗ – 3 – 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.

ασ γνωρίηουμε ότι το Δθμοτικό υμβοφλιο Μεςςινθσ, αφοφ ζλαβε υπόψθ του το άρκρο 79 του Κϊδικα
Διμων και Κοινοτιτων (Ν.3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) κακϊσ και το άρκρο 72 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ
(Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87 Α΄ /7΄.6.2010), προζβθ ςτθ λιψθ κανονιςτικισ απόφαςθσ για τον Κακοριςμό
τζλουσ χριςθσ ακλθτικών εγκαταςτάςεων
υγκεκριμζνα ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:
Α. Σέινο ρξήζεο γεπέδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ Μεζζήλεο κε θπζηθό ριννηάπεηα
Β. Σέινο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Μεζζήλεο
Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ κε θπζηθό ριννηάπεηα (εθηόο ηνπ Γεκνηηθνύ
ηαδίνπ Μεζζήλεο)
Γ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ κε πιαζηηθό
Δ. Σέινο ρξήζεο γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο
-Όινη νη αλσηέξσ ππόρξενη θαηαβνιήο ηέινπο ζην Γήκν Μεζζήλεο απαιιάζζνληαη από απηό,
κόλν ζε πεξηπηώζεηο καηαίσζεο (ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε αζιεηηθνύ ρώξνπ) ιόγσ ππαηηηόηεηαο
ηνπ δήκνπ.
ε πεξίπησζε αθύξσζεο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ θνξέα/ ζσκαηείνπ, ην ηέινο θαηαβάιιεηαη
θαλνληθά.
-Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξείο (3)
δόζεηο.
1ε Γόζε: Γηα ηε ρξήζε από 01 επηέκβξε έσο 31 Γεθέκβξε
2ε Γόζε:Γηα ηε ρξήζε από 01 Ιαλνπαξίνπ έσο 30 Απξίιε
3ε δόζε: Γηα ηε ρξήζε από 01 Μαΐνπ έσο 31 Απγνύζηνπ.
- Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεηο γηα πξνζσξηλέο παξαρσξήζεηο θαη όρη γηα όιε ηελ
αζιεηηθή πεξίνδν ζα πξαγκαηνπνηείηαη, πξηλ ηελ παξαρώξεζε θαη ηελ έθδνζε άδεηαο
ρξήζεο.
- Πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 285 λ.
3463/2006 « ….γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αδεηώλ από Γήκνπο θαη
Κνηλόηεηεο είλαη ε κε ύπαξμε, εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, βεβαησκέλσλ
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηνύο ……………ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.».
Ο αλσηέξσ ηξόπνο θαηαβνιήο ηέινπο δελ ηζρύεη γηα ηα Δπαγγεικαηηθά σκαηεία δηόηη
ππόθεηληαη ζε δηαθνξεηηθό θαζεζηώο.
- Η ρξήζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ άζιεζεο γηα ην θνηλό (θαηά ηηο ώξεο θνηλνύ) είλαη δσξεάλ.
-Η ρξήζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ άζιεζεο γηα ηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο/ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο είλαη δσξεάλ.
-Σν ηέινο ρξήζεο γηα παξαρώξεζε ησλ αζιεηηθώλ ρώξσλ γηα ηε δηεμαγσγή δηαθόξσλ
εθδειώζεσλ πνιηηηζηηθνύ- επηκνξθσηηθνύ/ ςπραγσγηθνύ ή αζιεηηθνύ ραξαθηήξα ζα
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
-ε θακία πεξίπησζε ε ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ αθνξά :α) ζπκςεθηζκό ησλ ηειώλ
δηαθήκηζεο κε ην ηέινο ρξήζεο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, β) ζε θακία πεξίπησζε κε ηελ
θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ δελ γελλάηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ
επηθαλεηώλ ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα πξνβνιή δηαθεκίζεσλ ηεο παξαρσξνύκελνπο
αζιεηηθνύο ρώξνπο από ηεο ρξήζηεο θαη γ) ζε θακία πεξίπησζε δελ γελλάηαη ην δηθαίσκα ηεο
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ κε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ (ηνπαιέηεο,
απνζήθεο, αίζνπζεο απνδπηεξίσλ άξζ. 17 ηεο ππ. Αξηζ.315/2016 απόθ. Γ.. Γήκνπ
Μεζζήλεο).
Με ηελ ςήθηζε ηεο παξνύζαο νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε απόθαζε παξαρώξεζεο δεκνηηθνύ
αζιεηηθνύ ρώξνπ, ζπλερίδεη λα ηζρύεη, ππό ηνλ όξν όηη: κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα ελόο
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κελόο από ηελ ςήθηζε ηνπ παξόληνο, ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ή νη άιινη θνξείο ζηνπο νπνίνπο
έρνπλ παξαρσξεζεί αζιεηηθνύ ρώξνη ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ζα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν
αληίηηκν, όπσο νξίδεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό.

Σο πλιρεσ κείμενοτθσ απόφαςθσ(αρ. 72/2017) είναι δθμοςιευμζνο ςτον πίνακα ανακοινϊςεων
του Διμου και ζχει αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Σμιμα Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ &
Νζασ Γενιάσ, και Απαςχόλθςθσ (τθλ. επικ.: 2722360148 2722360140/ e-mail: edre@messini.gr ,
amichalopoulos@messini.gr).
Για το Δθμοτικό υμβοφλιο Μεςςινθσ
Ο Πρόεδροσ
ΧΡΗΣΟ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ

