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ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συμπλήρωση – τροποποίηση της με αριθμό 355/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
περί αναπροσαρμογής των Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2020, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και το άρθρο 65 του Ν.4688/2020. 
 
 
Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα 18/6/2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & 
ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ. 22252/12-6-2020 
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μαρίας, Ποθητού Κων/νου, Πλέστη 
Αλέξανδρου και Κακλαμάνου Μιχαήλ  
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Μπέτση Βασιλείου, Καλλιάφα Αναστασίου, 
Αναγνωστόπουλου Θωμά και Μαργανέλη Χρήστου, που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων οι κ.κ. Καλλιάφας Αν. και Αναγνωστόπουλος Θ. αναπληρώθηκαν από τα 
αναπληρωματικά μέλη: Σχίζα Κων/νο και Ρούμπα Παναγιώτη αντίστοιχα  

εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  2  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/χου κ. Θεοδωράκου Αν., που έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
Α) του άρθρου 3 του Ν.1080/1980, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται υπέρ Δήμου η επιβολή 

τέλους σε βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, πλατείες και 
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, και  

Β) του άρθρου 65 του ν.4688/24-05-2020, που αφορά ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 

 
και του γεγονότος της επιβολής μέτρων προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων στα πλαίσια περιορισμού του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
όπου μεταξύ των άλλων αφορούσε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) που 
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους που παρέμειναν κλειστά για το 
χρονικό διάστημα από 18/3/2020 μέχρι την 25/5/2020, στα οποία επλήγη η οικονομική τους 
δραστηριότητα σε πολλαπλάσιο βαθμό συγκριτικά με το χρονικό διάστημα που παρέμειναν 
κλειστά, παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση της Επιτροπής για: 
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Α) Την ατελώς παραχώρηση, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης 

κοινοχρήστου χώρου, επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου 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. 

 
Β)  μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά πενήντα τοις εκατό (50%),στις 

περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου. 
Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή η 
χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4688/24-05-2020, άδειας για την 
ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή 
αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος. 

 
 
Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 
Ομόφωνα,   

 Εγκρίνει την συμπλήρωση – τροποποίηση της με αριθμό 355/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής των Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων 
Χώρων έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και το άρθρο 65 του 
Ν.4688/2020, καθώς και με όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση, ως 
ακολούθως:  
 

Α) Την ατελώς παραχώρηση, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια 
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου 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. 

Β) μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%), στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου. 

Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή 
η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4688/24-05-2020, άδειας για 
την ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον 
εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος. 

 

 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την συμπλήρωση – τροποποίηση της με αριθμό 
359/2019 απόφασής του, περί αναπροσαρμογής των Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων 
Χώρων έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και το άρθρο 65 του 
Ν.4688/2020. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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