
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 22 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 7-6-2021 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ 'αριθ. 

Δ1αΓΠ.οικ. 33506/28.05.2021 (ΦΕΚ 223329.05.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ :Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 

της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ. 69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 426/ ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 7η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας 

Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 14879/3-6-

2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από 

τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

     Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με 

την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2) Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός 

ημερήσιας διάταξης), 3)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 4)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 244η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ρυθμίσεις για 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους» θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την με αριθμ . πρωτ. 14654/2-06-2021 εισήγηση του τμήματος Εσόδων & Δημοτικής 

Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 

  

<< Θέμα: Ρυθμίσεις για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους. 
  Στο Τμήμα Εσόδων έχουν κατατεθεί αιτήσεις από ιδιοκτήτες καταστημάτων και αφορούν την 
μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης πρόσθετου 
χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4795/2021 
έως τις 31.10.2021 δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου 
στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος χώρος, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου 
της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού 
τραπεζοκαθισμάτων. 
  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 όπως αποφασίσετε σχετικά για τους καταστηματάρχες που έχουν υποβάλει 
αίτηση μέχρι 31/10/2021. >> 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση των ως άνω 

αναφερόμενων στη σχετική εισήγηση ρυθμίσεων μείωσης τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για 

την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπόψη την 

ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 14654/02-06-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και 

Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα συνημμένα σε αυτήν 

έγγραφα, τις διατάξεις, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του Ν. 

4555/2018 όπως ισχύουν τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 όπως τροποποιήθηκαν με τις 

διατάξεις του Ν. 4795/2021,  καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

  Μειώνει τα τέλη χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, λόγω του 

ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης πρόσθετου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, 

αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω 

του πενήντα τοις εκατό (50%), για τους καταστηματάρχες που έχουν ήδη υποβάλει και για όσους θα 

υποβάλλουν σχετικό αίτημα μέχρι 31/10/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65 

του Ν. 4688/2020 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4795/2021 και όσα ακριβώς και  αναλυτικά 

αναφέρονται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Επίσης, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης 

κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας για την ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων 

ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος, 

σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/244/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 08-06-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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