
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αρ. Απόφασης: 113/2022 
 

ΘΕΜΑ: Τέλη Χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2023 και εφεξής 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022  και 

ώρα 5:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. 11230 

– 23/11/2022 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 14 μέλη του ήτοι: 
 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               1) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  2) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ               2) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   3) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             3) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            4) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

   5) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            5) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

   6) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             6) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   7) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ             7) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   8) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             8) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   9) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ            9) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

      10) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                10) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

      11) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                11) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

      12) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                12) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

      13) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                13) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

      14) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν 

                     αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 5:30 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για 
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την τήρηση των πρακτικών. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το 19ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης , εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής: 

Με την αριθ. 196/2022 (ΑΔΑ: 9373Ω1Ζ-5ΡΠ) απόφασή της,  η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε το σχέδιο 

επιβολής των τελών χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2023 και εφεξής  και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω προκειμένου για τον καθορισμό του. 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του  Ν. 4873/21 (ΦΕΚ 248/16.12.2021 τεύχος Α‘) “Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010”, η περίπτωση ιγ της παρ. 1 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  τροποποιήθηκε ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις και διαμορφώθηκε 

ως εξής :  

ιγ) η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του 

δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και 

εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από 

την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους. 

 

Προτείνεται η μη αναπροσαρμογή  των τελών χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το 

έτος 2023 και εφεξής. 

Κατά συνέπεια, οι τιμές των  υπόψη τελών,  προτείνεται να παραμείνουν  όπως εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΣΚ 

α/α Φορέας         Χρήση Τιμολογιακή πολιτική Φορέα Τέλος χρήσης ανά ημέρα 

1. 

Σύλλογοι – 
Σωματεία (μη 

κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα) - ΝΠΔΔ 

Ημερήσια Χρήση 

 
10,00 € ανά ημέρα και 

επαναφορά στην προτέρα 
κατάσταση 

 

2. 

 
 
 
 
Θίασοι 

επαγγελματικοί 

 
 

  Παιδικές 
παραστάσεις 

έως και 5,00€ εισιτήριο 
10% επί των καθαρών 

εισπράξεων 
 

άνω των 5,00€ εισιτήριο 
15% επί των καθαρών 

εισπράξεων 
 

 Παράσταση για 
ενήλικες 

 (ή συναυλίες) 

έως και 10,00€ εισιτήριο 
15% επί των καθαρών 

εισπράξεων 
 

άνω των 10,00€ εισιτήριο 
15% επί των καθαρών 

εισπράξεων 
 

 

3. 

 
Θίασοι 

ερασιτεχνικοί 

 
Θεατρική  

παράσταση 

 
Χωρίς εισιτήριο  

 
ΔΩΡΕΑΝ 

 
έως και 3,00€ εισιτήριο 

 
ΔΩΡΕΑΝ 

άνω των 3,00€ εισιτήριο 10% επί των καθαρών 
εισπράξεων 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4873-21_fek_248-16-12-2021_teyxos_a_/
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4. 

 
 

Σύλλογοι – 
Σωματεία (μη 
κερδοσκοπικ

ού 
χαρακτήρα) - 

ΝΠΔΔ 

 
 
Οποιαδήποτε 

εκδήλωση 

 
έως και 3,00€ εισιτήριο 

 
ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις  

προϋποθέσεις 
της ενότητας Α.2) 

 
άνω των 5,00€ εισιτήριο 

α) 10% επί των 

 καθαρών εισπράξεων 

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις 
προϋποθέσεις της ενότητας 
Α.2) 

Χωρίς εισιτήριο 
ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις 

της ενότητας Α.2) 

 
5. 

 

Ιδιωτικοί 
Φορείς- ΝΠΙΔ 

 

Οποιαδήποτε 
εκδήλωση 

 

Με εισιτήριο (ανεξαρτήτου 
τιμής) 

α) ποσοστό 10% επί των 
καθαρών εισπράξεων, 

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις 
προϋποθέσεις της ενότητας 
Α.2) 

 
6. 

Φορείς του 
Δημοσίου, ΟΤΑ, 
Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, 
Πνευματικά 
Ιδρύματα, 
Επιστημονικοί 
Φορείς, 
Οργανισμοί, 
Επιμελητήρια, 
Μ.Κ.Ο., Τοπικοί 
Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι, 
Τοπικοί 
Πολιτιστικοί 
Φορείς, αλλά 
και Τοπικές 
Πολιτιστικές 
Ομάδες, Σχολεία 
του  Δήμου, 
Κομματικές και 
Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οποιαδήποτε 

εκδήλωση 

 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 

ΔΩΡΕΑΝ 

 

Ενότητα Α - Διευκρινήσεις:   

1. Στα ανωτέρω τέλη χρήσης περιλαμβάνεται μία (1) πρόβα δωρεάν (έως τριών 3 ωρών).  

2. Ο χώρος διατίθεται Δωρεάν, εφόσον η εκδήλωση αποδεδειγμένα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και ο 

φορέας υλοποίησης είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν απόφασης 

της/του αρμόδιας/αρμόδιου Αντιδημάρχου και υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε παραγόμενο έντυπο της 
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εκδήλωσης (πρόγραμμα, αφίσα καταχώρισης, δελτία τύπου, κ.α),  θα αναφέρεται ρητά η φράση «υπό την 

αιγίδα του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με τον …… » (εκάστοτε σύλλογο, φορέα, νομικό πρόσωπο).  

 

Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει περί του καθορισμού των τελών χρήσης της αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2023 και εφεξής. 

Η απόφαση καθορισμού να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958, 

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με δώδεκα (12) ψήφους «υπέρ» και δύο (2) ψήφους «κατά», των Δημοτικών Συμβούλων Βεντούρη – 
Νασοπούλου Αλεξάνδρας και Καρκάνη Ευαγγελίας τον καθορισμό των τελών χρήσης της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2023 και εφεξής όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

 

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΣΚ 

α/α Φορέας         Χρήση Τιμολογιακή πολιτική Φορέα Τέλος χρήσης ανά ημέρα 

1. 

Σύλλογοι – 
Σωματεία (μη 

κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα) - ΝΠΔΔ 

Ημερήσια Χρήση 

 
10,00 € ανά ημέρα και 

επαναφορά στην προτέρα 
κατάσταση 

 

2. 

 
 
 
 
Θίασοι 

επαγγελματικοί 

 
 

  Παιδικές 
παραστάσεις 

έως και 5,00€ εισιτήριο 
10% επί των καθαρών 

εισπράξεων 
 

άνω των 5,00€ εισιτήριο 
15% επί των καθαρών 

εισπράξεων 
 

 Παράσταση για 
ενήλικες 

 (ή συναυλίες) 

έως και 10,00€ εισιτήριο 
15% επί των καθαρών 

εισπράξεων 
 

άνω των 10,00€ εισιτήριο 
15% επί των καθαρών 

εισπράξεων 
 

 

3. 

 
Θίασοι 

ερασιτεχνικοί 

 
Θεατρική  

παράσταση 

 
Χωρίς εισιτήριο  

 
ΔΩΡΕΑΝ 

 
έως και 3,00€ εισιτήριο 

 
ΔΩΡΕΑΝ 

άνω των 3,00€ εισιτήριο 10% επί των καθαρών 
εισπράξεων 

 
4. 

 
 

Σύλλογοι – 

 
 
Οποιαδήποτε 

 
έως και 3,00€ εισιτήριο 

 
ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις  

προϋποθέσεις 
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Σωματεία (μη 
κερδοσκοπικ

ού 
χαρακτήρα) - 

ΝΠΔΔ 

εκδήλωση της ενότητας Α.2) 

 
άνω των 5,00€ εισιτήριο 

α) 10% επί των 

 καθαρών εισπράξεων 

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις 
προϋποθέσεις της ενότητας 
Α.2) 

Χωρίς εισιτήριο 
ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις προϋποθέσεις 

της ενότητας Α.2) 

 
5. 

 

Ιδιωτικοί 
Φορείς- ΝΠΙΔ 

 

Οποιαδήποτε 
εκδήλωση 

 

Με εισιτήριο (ανεξαρτήτου 
τιμής) 

α) ποσοστό 10% επί των 
καθαρών εισπράξεων, 

β) ΔΩΡΕΑΝ (υπό τις 
προϋποθέσεις της ενότητας 
Α.2) 

 
6. 

Φορείς του 
Δημοσίου, ΟΤΑ, 
Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, 
Πνευματικά 
Ιδρύματα, 
Επιστημονικοί 
Φορείς, 
Οργανισμοί, 
Επιμελητήρια, 
Μ.Κ.Ο., Τοπικοί 
Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι, 
Τοπικοί 
Πολιτιστικοί 
Φορείς, αλλά 
και Τοπικές 
Πολιτιστικές 
Ομάδες, Σχολεία 
του  Δήμου, 
Κομματικές και 
Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οποιαδήποτε 

εκδήλωση 

 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 

ΔΩΡΕΑΝ 

 

Ενότητα Α - Διευκρινήσεις:   

1. Στα ανωτέρω τέλη χρήσης περιλαμβάνεται μία (1) πρόβα δωρεάν (έως τριών 3 ωρών).  

2. Ο χώρος διατίθεται Δωρεάν, εφόσον η εκδήλωση αποδεδειγμένα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και ο 

φορέας υλοποίησης είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν απόφασης 

της/του αρμόδιας/αρμόδιου Αντιδημάρχου και υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε παραγόμενο έντυπο της 
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εκδήλωσης (πρόγραμμα, αφίσα καταχώρισης, δελτία τύπου, κ.α),  θα αναφέρεται ρητά η φράση «υπό την 

αιγίδα του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με τον …… » (εκάστοτε σύλλογο, φορέα, νομικό πρόσωπο).  

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958, να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 
 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 28 Νοεμβρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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