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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
31.5.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 163/2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς το Α) σκέλος
ΘΕΜΑ: Μείωση τελών Χρήσης κοινοχρήστου χώρου

Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση μετά από την 11065/27-5-2021
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία 3) Κατζικάς Γεώργιος
4) Κουσίδης Γεώργιος 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Καρράς
Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα 9) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ.
Μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1)
έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως
έκτακτο .
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα Εκτός της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:
Έχοντας υπόψη:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 ν. 4688/2020 ΦΕΚ: 101Α «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε
κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)»
«1. Έως την 31η.10.2021, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη
διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου 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 κοινοχρήστου 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.
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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.
Με την υπ'αριθμ. 14482/21 (ΦΕΚ 767 Β/26-2-2021)απόφαση των Υπουργών Προστασίας του ΠολίτηΠεριβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών-Υποδομών, ορίζεται ότι : 1. Η ισχύς της παρ. 7 του άρθρου 65
του ν. 4688/2020 παρατείνεται έως την 31.5.2021 για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19.
Για τον λόγο αυτόν καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει ή όχι τη δυνατότητα να επέλθει
μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των
τραπεζοκαθισμάτων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, και πάντως όχι άνω του
πενήντα τοις εκατό (50%)
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των
τραπεζοκαθισμάτων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%)
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 01.06.2021

O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος

2

