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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2021    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
6. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 
 

Σήμερα Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε δια 
ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή 
νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, και σε 

εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και 
της 59ης Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 12.142/2-9-

2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και 
αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα 
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

 

1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 
 

            Ο Πρόεδρος και το μέλος  κ. Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχαν δια ζώσης 

ενώ τα υπόλοιπα μέλη με τηλεδιάσκεψη. 
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           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα 

που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε 

να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  

1. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων 
Δήμου Έδεσσας – Β΄ Φάση».  

2. Έγκριση του 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου της μελέτης: «Τροποποίηση της μελέτης διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντα χώρου της  "Άνω Εστίας"». 

 
    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
        κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να 
συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθούν  σχετικές αποφάσεις.  
   

 
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

γνωστοποίησε σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, την 

αριθ. πρωτ. 11.023/6-8-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & περιουσίας, η 
οποία αναφέρει τα εξής: 

«Σας ενημερώνουμε ότι στην υπηρεσία μας έχουν κατατεθεί αιτήσεις ιδιοκτητών 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τις οποίες αιτούνται είτε την 
παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου είτε τη μείωση των τελών χρήσης 
αυτού σύμφωνα με τον Ν.4688/24-05-2020 (ΦΕΚ 101/τ. Α’/24-05-2020) 
«Ειδικές μορφές τουρισμού ….και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.   

Σύμφωνα με την παρ. 1 του ως  άνω νόμου «έως την 31-10-2021 με απόφαση 
της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου………………..δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του 
αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, 
πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων…………….. 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται 
δικαιώματα ετέρων δικαιούμενων της χρήσης αυτού» τηρουμένων κάποιον 
προϋποθέσεων όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις του Νόμου.  

Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 προβλέπεται ότι «στις 
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου 
χώρου, με απόφαση της 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 κοινόχρηστου χώρου, είναι δυνατή η 
χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την ανάπτυξη αριθμού 
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τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλειο 
χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος».  

Από τα ανωτέρω θεωρούμε ότι ενώ είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου 
κοινόχρηστου χώρου ή η μείωση των τελών αναλόγως, τίθεται ζήτημα ελέγχου της 
ύπαρξης αλλά και της τήρησης των προϋποθέσεων που απαιτούνται εκ του Νόμου. 
Ενδεικτικά η Υπηρεσία μας δεν δύναται να γνωρίζει εάν τα καταστήματα που 
αιτούνται τη μείωση των τελών έχουν συμμορφωθεί ως προς το μέτρο της 
απαιτούμενης απόστασης των τραπεζοκαθισμάτων προκειμένου να ικανοποιηθεί 
το αίτημα τους.  

 
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άδειας για 

πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο ή την μείωση των τελών θα πρέπει να υπάρξει κάποιο 
όργανο ή διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων που απαιτούνται προκειμένου να 
μπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων».   

  Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον υπάλληλο του Τμήματος Εσόδων & 

περιουσίας κ. Σάββα Δαμιανίδη, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες 
διευκρινήσεις στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

  Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε να μην ορισθεί κάποιο όργανο ή 

διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων που απαιτούνται, προκειμένου να 
μπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση 

οποιασδήποτε άδειας για πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο ή την μείωση των τελών, 
για να μη σταθεί εμπόδιο στους καταστηματάρχες.   

μη σταθούν εμπόδιο στους καταστηματάρχες και κάλεσε τα μέλη της  

Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
       Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε 

υπόψη της την αριθ. πρωτ. 11.023/6-8-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων 
& περιουσίας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1β του Ν. 
4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 

θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  

Αποφασίζει ομόφωνα 

    Να μην ορισθεί κάποιο όργανο ή διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων 
που απαιτούνται, προκειμένου να μπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας για πρόσθετο 

κοινόχρηστο χώρο ή την μείωση των τελών, για να μη σταθεί εμπόδιο στους 
καταστηματάρχες.   
 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση 
ολοκληρώθηκε στις 10:45 π.μ. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 260/2021 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 9-9-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης 

Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής 

 

 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας  κ. Σ. Δαμιανίδη 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
-Πρ/νη Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας  κα Μ. Μήτσου 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


