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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17/04.08.2020 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 107/2020

Θέμα: Επιβολή  τέλους  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων
στην Κοινότητα Κυδωνιών του Δήμου Γρεβενών.

Στα  Γρεβενά  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού
Συμβουλίου,  σήμερα  Τρίτη  4  Αυγούστου  2020  και  ώρα  20:00  συνήλθε  σε  τακτική  δια  ζώσης
κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την
αριθμ.  πρωτ. 11.229/31-07-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 όπως ισχύει,  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών συνεπειών της  εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρόντες: 1)Αδάμος  Ματθαίος,  2)Γκοτζαμπασόπουλος  Γεώργιος,  3)Δόλγηρας  Ιωσήφ,
4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κατσάλης Αλέξανδρος, 7)Κιάκας Ζήσης, 8)Κλεισιάρης
Ιωάννης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης,  10)Λύτρα Βασιλική, 11)Μπόλης Δημήτριος, 12)Μπουρέλλας
Κωνσταντίνος,  13)Ντάγκα  Παναγιώτα,  14)Παλάσκας  Κωνσταντίνος,  15)Παπαδόπουλος  Ιωάννης,
16)Πασχαγιαννίδης  Αχιλλέας,  17)Πούλιος  Νικόλαος,  18)Σιούλας  Κωνσταντίνος,  19)Τζουβάρα
Φωτεινή, 20)Τριγώνης Χρήστος, 21)Τσικούρας Νικόλαος και 22)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντες: 1)Ανθιμίδης  Παρασκευάς,  2)Βάιος  Χρήστος,  3)Βασιλόπουλος  Παναγιώτης,
4)Δάσκαλος  Νικόλαος,  5)Δοκοπούλου  Βασιλική,  6)Λέτσιος  Ιωάννης,  7)Μπαρλαγιάννη  Χριστίνα,
8)Ουζουνίδης Νικόλαος, 9)Πέτρου Χρήστος, 10)Στεργιούλα Ιφιγένεια και 11)Τσιρίκας Αναστάσιος, οι
οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κυδωνιών, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει. 

Για  την  τήρηση  των πρακτικών παραβρέθηκε  η  Σιέλλυ  Μπουμπούκα,  υπάλληλος  του  Δήμου
Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, η Πρόεδρος
κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Κιάκα Ζήση Αντιδήμαρχο
Εμπορίου & Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση
του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων) του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

 
Η  παρούσα κανονιστική πράξη εκδίδεται  βάσει  των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/06

«Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  (Φ.Ε.Κ.  114  Α’/08.06.2006)  και  του  άρθρου  73
παρ.1Βν) του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07.06.2010). 

Ειδικότερα, με τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: 
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές

κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:… δ) Καθορίζουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις: … δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των
παιδικών  χαρών  και  των  λοιπών  κοινόχρηστων  χώρων.…3.  Με  τις  κανονιστικές  αποφάσεις  της
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παρ.1  μπορεί  να  καθορίζονται  οι  περιπτώσεις,  για  τις  οποίες  επιβάλλονται  διοικητικά  μέτρα  και
πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής τους….». 

“4.Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους,
στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται  από  το  άρθρο  284  και  περίληψη  αυτών  σε  μια  ημερήσια  ή  εβδομαδιαία  τοπική
εφημερίδα.  Οι  αποφάσεις  αυτές  παραμένουν  συνεχώς  εκτεθειμένες  σε  χώρο  του  δημοτικού  ή
κοινοτικού  καταστήματος,  που  είναι  προσιτός  στο  κοινό.  Οι  ίδιες  αποφάσεις,  με  φροντίδα  του
προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του
Δήμου ή της Κοινότητας”.

Έχοντας υπόψη: 
Α.-  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄): «1. Η οικονομική επιτροπή είναι
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει  τις
ακόλουθες  αρμοδιότητες:  …  ζ)  εισηγείται  προς  το  δημοτικό  συμβούλιο  την  επιβολή  τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών».
Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Β.Δ
24-9/20-10-1958,  όπως αντικαταστάθηκε  από το  άρθρο 3  του  Ν.1080/80  «Επιτρέπεται  η,  υπέρ
δήμου,  επιβολή  τέλους  εις  βάρος  των  χρησιμοποιούντων  διαρκώς  ή  προσκαίρως  πεζοδρόμια,
οδούς, πλατείας και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών».
Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται: είτε α) με δημοπρασία που διενεργείται σύμφωνα με το ΠΔ
270/81, για κοινόχρηστους χώρους που δεν βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή στην προβολή
αυτών, είτε β) χωρίς δημοπρασία στις εξής περιπτώσεις:
1. για κοινόχρηστους χώρους που βρίσκονται μπροστά από τα καταστήματα ή την προβολή τους, 2.
για  τη  χρήση  πλατειών  όπου  λειτουργούν  καφενεία,  ζαχαροπλαστεία,  εστιατόρια  και  συναφείς
επιχειρήσεις που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στην πλατεία, εφόσον βέβαια με απόφαση του
Δημ.  Συμβουλίου  έχει  επιτραπεί  η χρήση τους,  3.  για χώρους μπροστά από την υπό ανέγερση
οικοδομή για χρήση τους από τους ανοικοδομούντες και 4. για χώρους που χρησιμοποιούνται για
την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.
Ανάλογα με  το  είδος  της  χρήσης,  το  τέλος  μπορεί  να καθορισθεί  με  έναν  από τους  παρακάτω
τρόπους:
1. Ετησίως, κατά τετ. μέτρο, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος
χώρος. Στην περίπτωση αυτή το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται χρήση
του  χώρου  για  χρονικό  διάστημα  μικρότερο  του  έτους,  π.χ.  άδεια  για  τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων κατά τη θερινή περίοδο, το τέλος θα καταβληθεί για όλο το χρόνο.
Κατά τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή του τέλους, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου πρέπει
να λαμβάνει υπόψη της, αφ’ ενός μεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιμοποιούν
κοινόχρηστο χώρο, αφ’ ετέρου δε το βαθμό μεταβολής των οικονομικών συνθηκών κατά το χρονικό
διάστημα που παρήλθε από την έκδοση της αμέσως προηγούμενης απόφασης.
Β.- Την αίτηση της:
1. Γάκη Κωστούλα Κων/νιάς του Αθανασίου με αριθμ. πρωτ. 13.045/06-09-2019 με την οποία ζητά
άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα Κ.Υ.Ε. που διατηρεί στην
Τοπική Κοινότητα Κυδωνιών του Δήμου Γρεβενών.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 1020/4162/2/12-07-2020 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Γρεβενών με
θέμα “Κατάληψη Κοινόχρηστου χώρου”.
Γ.- Την πρόταση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών σύμφωνα με την οποία:
α) Υπάρχει διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος για παραχώρηση 
Δ.-  Την  αριθμ.  227/2020 (Πρακτικό  20/28-07-2020),  γνωμοδοτική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών για επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα
Κυδωνιών έξι (6) € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη συνέχεια των προαναφερομένων παρακαλούμε για: 
1.-Για  την  άμεση λήψη απόφασης  επιβολής  τέλους  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  για  ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Κυδωνιών.

Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο  επικεφαλής  της  παράταξης  “Μαζί  Συνεχίζουμε”  Δημοσθένης
Κουπτσίδης, ο οποίος είπε ότι  επιμένει στην αναβολή του θέματος και να έρθει μια συγκεκριμένη
πρόταση για όλα και οι παρόντες στη συνεδρίαση Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης λογίζονται ως
παρόντες κατά τη συνεδρίαση.

Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο   επικεφαλής  της  παράταξης  “Δήμος  για  Όλους”  Ιωάννης
Παπαδόπουλος, ο οποίος είπε: Να μην πληρώνει το κατάστημα. 
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Στη  συνέχεια  η  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  λήψη  σχετικής
απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από
διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         κατά   πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
στην Κοινότητα  Κυδωνιών για το έτος  2020 και  εφεξής και  μέχρι  τροποποίησης  ή κατάργησης
αυτής. 

2. Καθορίζει την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στα έξι (6,00) € (σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από
το χρόνο ανάπτυξής τους στο χώρο).

3. Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  αριθμ.  528/2014  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 590/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Μειοψηφούντος του επικεφαλής της παράταξης “Δήμος για Όλους” Ιωάννη Παπαδόπουλου, για
τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 107/2020.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 05-08-2020
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα
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