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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως :74

Θέμα: Ρυθμίσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος –ΚΥΕ (άρθρο 65, Ν. 4688/2020).
Σήμερα την 23η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 10361/19-06-2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020
[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε
εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020
(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με
θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση
συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
επτά (7) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)

Απόντες: κ. κ. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)- Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ. εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
της Ο.Ε. την υπ΄αριθμ πρωτ.: 9046/04-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης-Τμήμα
Εσόδων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε o N.4688 ΦΕΚ 101Α/24.5.2020 άρθρο 65 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” στoν οποίo αναφέρονται τα εξής :
1.Έως και τις 30/11/2020 με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου Δήμου που είναι αρμόδια για την διαχείριση χρήσης
κοινόχρηστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του Ν.3028/2002 ( Α 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,
δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου
χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε
κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.
Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι
ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπ/των που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης και
πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση.
Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Προκειμένου περί πλατειών στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη
παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του 24.9/20-101958 Βασιλικού Διατάγματος (Α 171).
Προκειμένου περί οδών η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής
αρχής και αφορά το τμήμα πρώτων καταστημάτων ή στην προβολή αυτών.
Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του ως άνω Βασιλικού Διατάγματος.
Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών καθώς και η εγκατάσταση ηχείων στον
χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας
οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού
των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την
ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο
προκήπιο του καταστήματος.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την αριθμ. πρωτ. : 9046/04-06-2020 εισήγηση
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
όπως αυτό τροποποιήθηκε: [με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, με το άρθρο 14 του Ν. 4625/2019, με το άρθρο 26 του
4690/2020 , με το άρθρο 10 του 4674/2020], συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Μ. Σελέκος (τακτικό μέλος) τόνισε ότι: Σύμφωνα με το νόμο ψηφίζω θετικά.
Επιπροσθέτως προτείνω να γίνει μείωση του τέλους χρήσης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την κατάσταση
που αντιμετωπίζουν, οι επαγγελματίες της πόλης, λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Συνεπώς επί παρευρισκομένων 7 μελών σε σύνολο 7 ψηφισάντων, η Οικονομική Επιτροπή,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει: α) την παραχώρηση ατελώς και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, πρόσθετου κοινόχρηστου
χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έως 30-11-2020, β) στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση
πρόσθετου χώρου, θα επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού
των τραπεζοκαθισμάτων και όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%), σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020
(ΦΕΚ 101Α΄/24-05-2020) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9046/04-06-2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, όπως αυτή
αναλυτικά εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 23-06-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

