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Απόφαση 119
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 4)Δημήτριο Καλαμίδα, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 7)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
10)Μαρία Γιδά, 11)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο,
13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο
Μπούνια, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
18)Βασίλειο Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20)Παναγιώτη
Γιαννούλη, 21)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 22)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 23)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 24)Ευστράτιο Βαρδάκη, 25)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 26)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο,
27)Μαρία Ιατροπούλου, 28)Γεώργιο Κουβαρά, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 30)Αγγελική Κουρή και 31)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
20:00΄ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών),
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά
από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.15337/25.06.2020, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
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της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών
και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», του υπ’ αριθ.πρωτ.18318/13.03.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ), καθώς επίσης και
της υπ’ αριθ.40/2020 με αριθ.πρωτ.20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των
δήμων», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ.
Δήμαρχο, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους Προέδρους των
Κοινοτήτων Κούμαρη και Λόγγου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: Δημήτριος Μητρόπουλος,
Λόγγου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας
και 2)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.503/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.217/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας
την τροποποίηση της αριθ.336/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον «Καθορισμό των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα Διοικητικά όρια του Δήμου
Αιγιαλείας για το έτος 2020» ως ακολούθως:
Έως 30.11.2020:
1. Υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, την παραχώρηση ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου,
πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιουμένων της χρήσης αυτού.
Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης στην ήδη κατεχόμενη άδεια
χρήσης.
2. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, την μείωση των τελών χρήσης πενήντα τοις εκατό (50%).
3. Την απαλλαγή του αναλογούντος τέλους χρήσεως πεζοδρομίων,
πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020 για το χρονικό διάστημα 5 μηνών και
την καταβολή του εναπομείναντος αναλογούντος τέλους για το χρονικό
διάστημα 7 μηνών. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος για το χρονικό διάστημα της απαλλαγής θα συμψηφίζεται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.217/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, β)την υπ’ αριθ.503/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ3ΘΩ6Χ-ΩΕΑ) απόφασή του,
περί καθορισμού τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας,
για το έτος 2020, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.3994/21.01.2020 (ΑΔΑ:
6ΘΛΓΟΡ1Φ-3ΛΗ) όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία βρέθηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, δ)το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, ε)το
άρθρο 16 του Ν.3254/2004 (Φ.Ε.Κ.137/τ.Α/22.07.2004) «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες
διατάξεις», στ)τις υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 «Δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων
επιβολής φόρων, τελών κ.λπ.» & 41/12243/14.06.2007 «Η κανονιστική
αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ζ)τα άρθρα 13 & 66 του Β.Δ.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.
1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», η)το άρθρο
149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», θ)το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.
Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», ι)την υπ’ αριθ.117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών», ια)το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (Φ.Ε.Κ.
101/τ.Α/24.05.2020) «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», ιβ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ιγ)την περ.α)
της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/
τ.Α/19.07.2018), ιδ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ:
6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος
νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους
προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητι-
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κών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/ 2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», ιε)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», ιστ)την υπ’ αριθ.40/2020 με αριθ.πρωτ.20930/31.03.2020
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία
των δήμων» και ιζ)το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική
πρόταση από τους επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων, η οποία να συνοδεύεται από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 11 του Ν.4623/
2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.503/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ3ΘΩ6Χ-ΩΕΑ)
απόφασής του, περί καθορισμού τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών
και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθ.πρωτ.3994/21.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΘΛΓΟΡ1Φ-3ΛΗ) όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, με την προσθήκη παραγράφου ως κατωτέρω:
«Έως 30.11.2020:
1. Υπό την επιφύλαξη του Ν.3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, την παραχώρηση ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου,
πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιουμένων της χρήσης αυτού.
Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης στην ήδη κατεχόμενη άδεια
χρήσης.
2. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, τη μείωση των τελών χρήσης πενήντα τοις εκατό (50%).
3. Την απαλλαγή του αναλογούντος τέλους χρήσεως πεζοδρομίων,
πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020, για το χρονικό διάστημα 5 μηνών και
την καταβολή του εναπομείναντος αναλογούντος τέλους για το χρονικό
διάστημα 7 μηνών. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τέ-

5

ΑΔΑ: Ψ2ΑΦΩ6Χ-ΥΚΠ

λος για το χρονικό διάστημα της απαλλαγής θα συμψηφίζεται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών».
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.503/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ3ΘΩ6ΧΩΕΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2020.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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