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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 19/24-07-2020 
Αριθ.Αποφ. 171/2020    

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για μείωση έως 50% των τελών κατάληψης κοινοχρήστων 

χώρων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) με τραπεζοκαθίσματα 

και απαλλαγής σε περίπτωση επέκτασης. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  24-07-2020  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 7663/20-07-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής 

6) Παναρίτης Ηλίας  

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 11  του ν.4623/2019 (Ορισμός φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών) σύμφωνα με το οποίο : Ο κατά την παράγραφο 3 

του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων , τελών ,δικαιωμάτων και 

εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της Οικονομικής 

Επιτροπής  και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται 

από τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την εισήγηση του 

τμήματος Εσόδων , Περιουσίας & Ταμείου του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας, βάσει της οποίας προτείνετε η λήψη απόφασης για μείωση έως 50% 

των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

(ΚΥΕ) με τραπεζοκαθίσματα και απαλλαγής σε περίπτωση επέκτασης στον Δήμο 

Μονεμβασίας και συγκεκριμένα :  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για μείωση έως 50% των τελών κατάληψης κοινοχρήστων 

χώρων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) με τραπεζοκαθίσματα 

και απαλλαγής σε περίπτωση επέκτασης. 

Λαμβάνοντας υπ όψη: 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 

4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 

την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

2.Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «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». 

3.Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθμίσεις 

του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

5.Το Άρθρο 65 του Ν. 4688/2020, ΦΕΚ 101/24-05-2020  

Α.  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 65 του Ν. 4688/2020, έως 30/11/2020, στα 

ΚΥΕ, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου, που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση 

χρήσης κοινόχρηστου χώρου, «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 
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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», λαμβάνοντας υπόψη την ακώλυτη διέλευση πεζών και 

οχημάτων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του ίδιου Άρθρου. 

Β. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 (Άρθρο 65 του Ν. 4688/2020, ΦΕΚ 101/24-05-2020, 

Τεύχος Α, «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%)» στα 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ). 

   Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά  

  Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του προέδρου,  

την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου, τις διατάξεις  του άρθρου 11  του 

ν.4623/2019/10,και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Την παραχώρηση ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια 

χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο 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», λαμβάνοντας υπόψη την ακώλυτη διέλευση 

πεζών και οχημάτων. 

 Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, 

επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του 

αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό 

(50%)» στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ         

                                                                      6) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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