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Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης: 272/2021 Περίληψη 

«Μερική αναπροσαρμογή του άρθρου 15 της απόφασης 
289/2003 του Δημοτικού Συμβουλίου» 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας, μετά τη με αρ. πρωτ. 24573/11-06-
2021 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 
σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα  με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με 
αρ. 426/απ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας του covid – 19. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το 
σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών συμμετέχουν πέντε (5) τακτικά μέλη και τρία (3) 
αναπληρωματικά (με δικαίωμα ψήφου). 
 
ΩΣ ΕΞΗΣ : 
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Αντιδήμαρχος) 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωματικός) 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωματικός) 
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπληρωματικός) 
 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και 
νόμιμα καλέστηκαν. 

 
Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική 

συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 24279/9-6-2021 εισηγητικό έγγραφο της κ. Αντιδημάρχου το οποίο 

έχει ως εξής: 
 

'Έχοντας υπόψη: 
 

1) Την παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 Βασιλικού Διατάγματος, όπως το άρθρο τούτο 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 1080/1980 & όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 26 του Νόμου 1828/1989 ,το άρθρο 6 του Νόμου 1900/1990 & τα άρθρα 
50 του Νόμου 4257/2014 & 55 του Νόμου 4483/2017. 
 

2) Το άρθρο 72 παράγραφος 1ιγ του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 40 του Νόμου 4735/2020. 
 

3) Την απόφαση 289/2003 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τελευταία τροποποίηση του 
κανονισμού κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας. 
 
 

ΑΔΑ: ΩΞ4ΑΩΕΚ-Ξ9Ι



Εισηγούμαστε την μερική τροποποίηση του άρθρου 15 της απόφασης 289/2003 του Δημοτικού 
Συμβουλίου  ως εξής: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15 (προηγούμενη απόφαση 289/2003) 
 
Το τέλος χρήσης πεζοδρομίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλατείας Κύπρου, 
ορίζεται σε 50€ το τ.μ. από 81€ το τ.μ. το χρόνο καθώς & τα πεζοδρόμια που τις περιβάλλουν & για 
την Πλατεία Τζιτζιφιών σε 30€ το τ.μ. από 58,69€ το τ.μ. το χρόνο. 

 
             
 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ 2021 
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ 
ΕΤΟΥΣ. 
 
 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 
 

 
 
 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020)  
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/1980 
4.- Τη με αρ. 289/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  
 
τη μερική τροποποίηση του άρθρου 15 της με αρ. 289/2003 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου  ως εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 15  
Το τέλος χρήσης πεζοδρομίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλατείας 

Κύπρου, ορίζεται σε 50€ το τ.μ. το χρόνο καθώς & τα πεζοδρόμια που τις περιβάλλουν & για 
την Πλατεία Τζιτζιφιών σε 30€ το τ.μ. το χρόνο. 
 
      Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 15 της με  αρ. 289/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  

Όσοι επαγγελματίες έχουν πληρώσει την άδεια κατάληψης του 2021 επειδή το ποσό 
που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή των τελών κατάληψης θα είναι μικρότερο από το 
πληρωτέο θα γίνει συμψηφισμός στην άδεια του επόμενου έτους. 
 
 

Καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος Ασκούνης Κων/νος. 
 
 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ    

  
       ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

ΑΔΑ: ΩΞ4ΑΩΕΚ-Ξ9Ι
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