
ΑΔΑ:Ψ924Ω1Λ-02Ζ  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2664/12-6-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                      

Από το πρακτικό της 11ης/5-6-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. 

Στη Σαμοθράκη σήμερα 5-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00  πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης 

της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 

του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), 

ύστερα από  την αρίθμ. πρωτ.: 2401/29-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα  

της ημερήσιας διάταξης.                                       

 ΘEMA: 10ο  «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για μείωση κατά 50% των 

τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα 

περιορισμού  μετάδοσης του κορωνοϊoύ» 

 Αρίθμ. Απόφαση: 131 
  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε 
ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Φωτεινού Φωτεινός – Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου   

1.Πρόξενος Χρήστος- Δημ. Σύμβουλος 

2. Φωτεινού Σαράντος - Δημ. Σύμβουλος 2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »      » 

3. Βασιλειάδου Σωτηρία-     »       »  

4. Γλήνιας Ιωάννης  -         »       » 
 

5. Γρηγόραινας Ιωάννης-    »       »    

6. Καραμήτσου – Γιαννέλου Κατερίνα - »      »  

7. Κυλίμος Νικόλαος -         »       »  

8. Παλκανίκος Ιωάννης -     »       »  

9. Σαράντος Γεώργιος -       »      »  

10. Παπάς Παναγιώτης-         »      »  



11. Τερζή Αναστασία -          »      » 
 

12. Βίτσας Αθανάσιος-          »      »  

13. Αντωνίου Ιωάννης-         »      »  

14. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  »   » 
 

15. Γιαταγάνη Κων/να –       »      » Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος και η υπάλληλος του 

Δήμου Παρσέλια Ιουλία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού για την τήρηση των πρακτικών της 

συνεδρίασης. 

Με την από 1/6/2020  εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

αναφέρονται τα εξής: 

«Στο ΦΕΚ 68/20-3-2020 τ.Α. δημοσιεύτηκε η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 

της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας,  όπου μεταξύ των άλλων με τις διατάξεις 

του άρθρου 37 Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

συγκεκριμένα με την παρ. 8 ορίζονται τα εξής: 

8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν 

υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με 

το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα 

αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. 

Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές 

απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος 

απαλλαγής. 

Όσον αφορά τις διατάξεις της παρ. 8 αναφέρουμε ότι δεν έχουν εκδοθεί  για το έτος 2020 μέχρι  

σήμερα άδειες χρήσεις κοινόχρηστου χώρου από  επιχειρήσεις ως εκ τούτου δεν συντρέχει 

περίπτωση. Ωστόσο οι επιχειρήσεις καφέ –μπαρ και εστίασης που συνήθως αιτούνται 

παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν αποστάσεις μεταξύ 

των τραπεζοκαθισμάτων και ευνόητο είναι ότι τα έσοδά τους θα περιοριστούν  

 



Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπως ισχύει ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή με την 89/2020 απόφασή της εισηγείται 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μείωση κατά 50% των ισχυουσών τελών χρήσης κοινοχρήστων 

χώρων  που καθορίστηκαν με την αρίθμ. 312/2011 απόφαση Δ.Σ. ως εξής: 

«Καθορίζει και επιβάλει για το έτος 2020 τα τέλη - δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις χρήσεις που καθορίζονται με την σχετική απόφαση 

του Δ.Σ., ως εξής: 

 Είδος χρήσης Περιοχή ή Ζώνη Πόσο σε € ανά 

τετραγωνικό μέτρο 

Τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων 

Πλατείες που καθορίστηκαν ανωτέρω 5,00 € 

Πεζοδρόμοι που καθορίστηκαν 

ανωτέρω 

5,00 € 

Τοποθέτηση 

εμπορευμάτων 

Ανεξάρτητα από περιοχή ή ζώνη 20,00  € 

Οικοδομικές εργασίες Ανεξάρτητα από περιοχή ή ζώνη 10,00 €  

Μικροπωλητές Περιοχές που καθορίστηκαν ανωτέρω 150,00 € (ανεξάρτητα 

από τα τετραγωνικά 

μέτρα που καταλαμβάνει) 

Καντίνες Περιοχές που καθορίστηκαν ανωτέρω 300,00 €  

 

Το τέλος για τα είδη της χρήσης που δεν προβλέπονται ενδεχομένως στον παραπάνω πίνακα, θα 

ορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το παραπάνω τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για 

διάστημα βραχύτερο του έτους ενώ για τις οικοδομικές εργασίες θα είναι ανά μήνα. 

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-

10-1958.  

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2020 και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της και 

οποιαδήποτε προγενέστερή της παύει να ισχύει». 

 



Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη την αρίθμ. 89/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

 

       ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 Καθορίζει και επιβάλει για το έτος 2020 τα τέλη - δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις χρήσεις που καθορίστηκαν με την  αρίθμ. 130/2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: 

 

 Είδος χρήσης Περιοχή ή Ζώνη Πόσο σε € ανά 

τετραγωνικό μέτρο 

Τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων 

Πλατείες που καθορίστηκαν ανωτέρω 5,00 € 

Πεζοδρόμια που καθορίστηκαν με την 

σχετική απόφαση Δ.Σ.   

5,00 € 

Τοποθέτηση 

εμπορευμάτων 

Ανεξάρτητα από περιοχή ή ζώνη 20,00  € 

Οικοδομικές εργασίες Ανεξάρτητα από περιοχή ή ζώνη 10,00 €  

Μικροπωλητές Περιοχές που καθορίστηκαν ανωτέρω 150,00 € (ανεξάρτητα 

από τα τετραγωνικά 

μέτρα που καταλαμβάνει) 

Καντίνες Περιοχές που καθορίστηκαν ανωτέρω 300,00 €  

 

Το τέλος για τα είδη της χρήσης που δεν προβλέπονται ενδεχομένως στον παραπάνω πίνακα, θα 

ορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το παραπάνω τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για 

διάστημα βραχύτερο του έτους ενώ για τις οικοδομικές εργασίες θα είναι ανά μήνα. 

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-

10-1958.  

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2020 και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της και 

οποιαδήποτε προγενέστερή της παύει να ισχύει». 

 



Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι από τη  παράταξη της 

μειοψηφίας ¨Δημοτικό Ενωτικό Κίνημα Συνεργασίας¨ οι κ.κ. Βίτσας Αθανάσιος, Αντωνίου 

Ιωάννης, Γιαταγάνη Κων/να, Παπάς Παναγιώτης και Σαράντος Γεώργιος οι οποίοι κατέθεσαν την 

εξής πρόταση: 

«Την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη κοινοχρήστων χώρων και τελών καθαριότητας και 

φωτισμού στις επιχειρήσεις που διακόψαν  ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω 

των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν έκαναν χρήση 

παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 και 9 του από 24-9/20-

10-1958 β.δ. (Α΄ 171)». 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     Τα Μέλη          O Γραμματέας 

      Φωτεινού Φωτεινός                         (Υπογραφές)      Παλκανίκος Ιωάννης  

 

     Ακριβές Απόσπασμα 

       Ο Δήμαρχος 

 

               Γαλατούμος Νικόλαος 

 

 

 

 

 


