
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  31/07/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 13/31-07-2020    Αριθ. Απόφασης: 194 /2020

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Ιουλίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα
15.00  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου
Ρόδου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα
με  τα  διαλαμβανόμενα  στην  Εγκύκλιο  163/33282/29.05.2020  του  Υπουργείου
Εσωτερικών και τις  εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου
12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869)
και  την παρ.3  του  άρθρου 14  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  οικ.Δ1α/Γ.Π.
οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),  παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη
Β. Καμπουράκη.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνεκλήθη  με  την  αρ.πρωτ.  2/35667/27.07.2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με
τις  διατάξεις   του  άρθρου  67  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α’  87/2010),  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)
και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 26. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 32.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

34.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος

35.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

37.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 40.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ.
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.
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19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

42.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος

24.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος

25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 4.ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ»

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος) 5.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρόντες στη Συνεδρίαση είναι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος της Κοινότητας Ρόδου Κα Μάνθα Ζιώγου και ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Λίνδου κ. Χρυσοβαλάντης Λάμπης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τρεις (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχαήλ Καφετζής αποχώρησε από τη Συνεδρίαση στη
συζήτηση  του  1ου εκτός  Ημερήσιας.  Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Κ.Πότσος  και  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Κωνσταντίνος
Τσουρούτης αποχώρησαν μετά την ψηφοφορία του 8ου θέματος.

Θ Ε Μ Α 2o:  Έγκριση της αρ. 338/23.06.2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
για την λήψη τρίτης  δέσμης οικονομικών μέτρων υποστήριξης  λόγω της κρίσης
του  κορωνοϊού  COVID-19  και  ειδικότερα  κατά  Τροποποίηση  του  Κανονισμού
Κοινοχρήστων ρυθμίσεων 1)  για την σύμφωνα με την  προβλεπόμενη από τον
νόμο αναλογία  οφέλους, οφειλόμενη μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων
όλων των κατηγοριών, και 2) για την σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον
νόμο  χωρίς  πρόσθετα  τέλη   ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  σε  κατ’  επέκταση
δημοτικούς  κοινοχρήστους  χώρους  από  καταστήματα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  (ΚΥΕ)  και  προβλεπόμενα  μέτρα τάξης   από  τις  ίδιες  διατάξεις
νόμου.

O Αντιδήμαρχος  κ.Τηλέμαχος  Καμπούρης  εισηγούμενος  το  θέμα  θέτει
υπόψη  του  Σώματος  την  υπ’αριθ.  338/23.06.2020  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής, η οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως :
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Α.Δ.Α.: 91ΒΖΩ1Ρ-Ξ5Ν
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Από το πρακτικό της με αριθμό 19ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης
2020

της 23ης Ιουνίου 2020

Αριθμός Απόφασης 338/2020

Περίληψη
ΘΕΜΑ 4  ο        

Λήψη τρίτης  δέσμης οικονομικών μέτρων υποστήριξης  λόγω της κρίσης του
κορωνοϊού  COVID-19  και  ειδικότερα  κατά  Τροποποίηση  του  Κανονισμού
Κοινοχρήστων ρυθμίσεων 1)  για την σύμφωνα με την  προβλεπόμενη από τον
νόμο αναλογία  οφέλους, οφειλόμενη μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων
όλων των κατηγοριών, και 2) για την σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον
νόμο  χωρίς  πρόσθετα  τέλη   ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  σε  κατ’  επέκταση
δημοτικούς  κοινοχρήστους  χώρους  από  καταστήματα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  (ΚΥΕ)  και  προβλεπόμενα  μέτρα τάξης   από  τις  ίδιες  διατάξεις
νόμου.

Στη  Ρόδο  σήμερα  Τρίτη  23η Ιουνίου  2020 με  την  δια  περιφοράς  διαδικασία  η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου  Ρόδου,  αριθ.  760/08-09-2019  (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)   «Εκλογή  μελών  Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019
και  εγκύκλιο  ΥΠΕΣ  ΑΡ.  90/2019»  και  την  υπ’  αριθμό  4463/17-09-2019  απόφαση
Δημάρχου (ΩΚ1ΨΩ1Ρ-Λ7Ψ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής και  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β.
Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ. 2/29035/23-06-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  77,  παράγραφος  6  του  Ν.4555/2018,  το  άρθρο  184  του
Ν.4635/2019  και  τα  διαλαμβανόμενα  στην  Εγκύκλιο  163/33282/29-5-2020  του  Υπ.
Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020 και 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020
του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης.

Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών,
συναινούν με την δια περιφοράς διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι οκτώ (8) μέλη, η
Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη δια περιφοράς διαδικασία

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1. Προυσάλογλου Παντελής - 
Κωνσταντίνος

2.  Καρίκης Ευστράτιος

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος

4.   Φλοσκάκης  Νεκτάριος

5.   Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)

7. Καραταπάνης Σάββας

8.  Μανέττας  Βασίλειος

9.   Διακοσταματίου  Σάββας  (Δήλωσε  παρών
στην  συνεδρίαση  χωρίς  συμμετοχή  στη  λήψη
των  αποφάσεων  των  θεμάτων  της  ημερήσιας
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διάταξης)
10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε παρών στην
συνεδρίαση  χωρίς  συμμετοχή  στη  λήψη  των
αποφάσεων  των  θεμάτων  της  ημερήσιας
διάταξης)

Τα μέλη της μειοψοφίας κ. Διακοσταματίου Σάββας και κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν
το εξής:

Όσο  αφορά  την  19η  έκτακτη  δια  περιφοράς  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής
παραθέτουμε τα παρακάτω:

Δηλώνουμε  παρόντες  στη  συνεδρίαση  χωρίς  συμμετοχή  στη  λήψη  των
αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού παρ΄ ότι έχει προηγηθεί δια
ζώσης συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου, συνεχίζονται οι δια περιφοράς συνεδριάσεις
της  Οικονομικής  Επιτροπής,  αν  και  ολιγομελές  όργανο.  Επιπλέον  οι  εισηγήσεις  δεν
αποστέλλονται, είτε έγκαιρα, είτε σε χρόνο πιθανολογούμε κατά τη διάρκεια του χρονικού
ορίου της ψηφοφορίας, όπως η εισήγηση του θέματος με αριθμό ένα (1) της ημερήσιας
διάταξης που δεν έχει ακόμα αποσταλεί.

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για όλα
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου  ένα (1), συν την απόφαση για την
έγκριση της 19ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, ζητήθηκαν να υποβάλουν τις
απόψεις  τους  για  το  παρακάτω  θέμα,  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  του  Αντιδημάρχου
Οικονομικών  –  Προσόδων  &  Ενεργειακών  Επενδύσεων  Δήμου  Ρόδου  κ.  Καμπούρη
Τηλέμαχου, με αρ. πρωτ.: 2/29049/23-06-2020, ως εξής:

ΘΕΜΑ:  Λήψη τρίτης  δέσμης οικονομικών μέτρων υποστήριξης  λόγω της κρίσης του
κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα κατά  Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων
ρυθμίσεων 1)  για την σύμφωνα με την  προβλεπόμενη από τον νόμο αναλογία  οφέλους,
οφειλόμενη μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων όλων των κατηγοριών, και 2) για
την  σύμφωνα  με  την  προβλεπόμενη  από  τον  νόμο  χωρίς  πρόσθετα  τέλη   ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων  σε  κατ’  επέκταση  δημοτικούς  κοινοχρήστους  χώρους  από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και προβλεπόμενα μέτρα τάξης  από τις
ίδιες διατάξεις νόμου.

       Σχετ:   Εντολή  Δημάρχου  Ρόδου   λήψης  περαιτέρω  οικονομικών  μέτρων
υποστήριξης   της  επιχειρηματικότητας  λόγω της  κρίσης  του  κορωνοϊού  COVID,  με
εξάντληση  των ορίων του  παρεχόμενου θεσμικού/νομικού πλαισίου  για τους ΟΤΑ α’
βαθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

      Με την υπ.  αρ.  457/2014 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής ως
εισηγητική σύμφωνα με τον νόμο προβλεπόμενη πράξη (εδ ιστ παρ. 1 αρ. 72
Ν. 3852/2010),   το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ. αρ. 859/2014 απόφαση
(ΑΔΑ: ΩΤ3Ω1Ρ-8Τ3) προέβη σε  αναπροσαρμογή και σε  καθορισµό των μέχρι
σήμερα ισχυόντων   τιµών για  τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων σε όλη την
εδαφική  περιφέρεια  του  ∆ήµου  Ρόδου,  με  αιτιολογία   όπως  αναφέρεται  στη
παραπάνω απόφαση, «να αποφευχθεί η διαφορετική φορολογική μεταχείριση µεταξύ
πολιτών του ενιαίου πλέον ∆ήµου Ρόδου αλλά και να διασφαλιστούν τα έσοδα καθώς
υπήρχαν κατηγορίες τελών για τις οποίες δεν είχαν καθοριστεί τιµές».

     Οι διατάξεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση καθορισμού των
τελών κοινοχρήστου  χώρου έχουν ως εξής:                                                  

 -  Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 13 του Β.∆. της 24/9-20/10/58 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 «Επιτρέπεται η υπέρ ∆ήµου ή
κοινότητας  επιβολή  τέλους  εις  βάρος  των  χρησιµοποιούντων  διαρκώς  ή
προσκαίρως πεζοδρόµια , οδούς , πλατείας και εν γένει κοινόχρηστους χώρους
και  το  υπέδαφος  αυτών.  Ως  κοινόχρηστος  χώρος  για  την  εφαρµογήν  των
διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδο χώρων µεταξύ της θέσης των
προσόψεων των ισογείων των οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών
γραµµών  (στοές  και  το  υπέδαφος  αυτών  ως  και  αποτµήσεις  γωνιών
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οικοδοµικών  τετραγώνων),  αποτελούντων  των  χώρων  τούτων  προεκτάσεις
πεζοδροµίων και εφεθέντων εις κοινήν χρήσιν». 

    -Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων συγκεκριμένα ρυθµίζεται από το άρθρο 13
του Β∆ της 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.3254/2004 και το άρθρο 50 του Ν.4257/2014 και
όπως έχει γίνει δεκτό πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι
είναι  ανάλογο  του οφέλους που αποκοµίζει  ο  φορολογούµενος από την χρήση του
παραχωρούµενου  χώρου  (ΣτΕ  140/89  ∆ι∆ικ  1190σελ.1228,  ΤρΠρΒόλου  506/1998
∆ι∆ικ 1999 σελ.509).

  - Ο καθορισµός του τέλους γίνεται µε κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και οποτεδήποτε και αν εκδίδεται , ισχύει από της εκδόσεως της
και δεν µπορεί  να έχει αναδροµική εφαρµογή (ΣτΕ 3269/85 ΝοΒ 1988 σελ
198, ΣτΕ 1712/86 ΝοΒ 1989 σελ. 162).

     - Ανάλογα µε το είδος της χρήσης , το τέλος καθορίζεται σε:

 Ετήσιο  και  κατά  τετραγωνικό  µέτρο  ,  στις  περιπτώσεις  κατάληψης
κοινόχρηστου για τραπεζοκαθίσµατα και  εµπορεύµατα,  ανεξαρτήτως χρόνου
χρήσης  και  ανάλογα  µε  την  περιοχή  που  βρίσκεται  ο  χρησιµοποιούµενος
χώρος (άρθρο 13 παρ.3. εδάφιο α Β∆ 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 3 του Ν.1080/80).

     Μηνιαίο  κατά  ζώνες  και  κατά  τετραγωνικό  µέτρο  στις  περιπτώσεις
κατάληψης  πεζοδροµίου  ή  οδού  από  αυτούς  που  εκτελούν  οποιασδήποτε
φύσεως τεχνοοικοδοµικές εργασίες .Για την καταβολή του τέλους ευθύνονται
από κοινού και εις ολόκληρο , εκείνος που πήρε την άδεια οικοδοµής καθώς
και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (άρθρο 13 παρ.3 εδάφιο β΄ Β∆ 24/9-20/10/58
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ.4 του Ν.1828/89). Σε περίπτωση
που ο χρόνος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου είναι µικρότερη του (1) ενός
µηνός θα καταβάλλεται ελάχιστο τέλος χρήσης ενός (1) µήνα.

    Ετήσιο µε βάση τον όγκο του καταλαµβανόµενου χώρου σε κυβικά µέτρα και
όχι  ανά  τετραγωνικό  µέτρο  ή  τρέχον  µέτρο  στις  περιπτώσεις  χρήσης  του
υπεδάφους των κοινόχρηστων χώρων (για εγκατάσταση π.χ. ιδιωτικού δικτύου
ύδρευσης  ή  δεξαµενής  υγρών  καυσίµων  κ.λ.π.),  (Στε  909/90  ∆ι∆ικ  1991
σελ.203,  Στε  140/89  ∆ι∆ικ  1990  4  σελ.1228  ,ΣτΕ  415/86  ΕΤΑ1988
σελ.509,ΣτΕ 1036/85 ΝοΒ 1988 σελ.198).

    -Στις  περιπτώσεις  αυτές  κατά  τις  οποίες  χρησιµοποιείται  όχι  µόνο  η
επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων αλλά και το υπέδαφος αυτών , οπότε και
αναιρείται  πλέον η κοινή χρήση του καταλαµβανόµενου χώρου, δεν τίθεται
περιορισµός  στον  υπολογισµό  του  τέλους  από  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  και
µπορεί να καθορίσει το τέλος ελεύθερα (ΣτΕ 1360/2002 ∆ι∆ικ 2005). 

   -Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινοχρήστου χώρου , που δεν εµπίπτει
στις  παραπάνω  κατηγορίες  το  τέλος  καθορίζεται  µε  απόφαση  ∆ηµοτικού
Συµβουλίου  (άρθρο  13  παρ.3  εδάφιο  γ΄  Β∆  24/9-20/10/58,  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). 

    Κατόπιν αυτών και έχοντας υπόψη την ανάγκη για τη λήψη τρίτης  δέσμης
οικονομικών  μέτρων  του Δήμου Ρόδου υποστήριξης  της  επιχειρηματικότητας
λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα ρυθμίσεων μειωτικής
αναπροσαρμογής των τελών σε κοινοχρήστους χώρους,   λαμβάνοντας υπόψη
ότι  και  από τον νόμο τα τέλη αυτά είναι   ανταποδοτικού χαρακτήρα,  µε την
έννοια ότι το ύψος τους πρέπει να  είναι ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο
φορολογούµενος  από  την  χρήση  του  παραχωρούµενου  χώρου  και  με  τις
σημερινές κοινωνικοικονομικές καθολικά δυσμενείς  συνθήκες της πανδημίας
του COVID-19,  είναι πρόδηλο ότι το παραπάνω όφελος για όλες οι κατηγορίες
τελών κοινοχρήστου χώρου είναι μειωμένο τουλάχιστον κατά 50% για το τρέχον
έτος 2020, προτείνουμε:

    Ως εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την
τροποποίηση  του  ισχύοντος  Κανονισμού  Κοινοχρήστων  Χώρων  του  Δήμου
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Ρόδου   όπως  ισχύει  με  την  υπ.  αρ.  859/2014  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  (ΑΔΑ: ΩΤ3Ω1Ρ-8Τ3), ούτως ώστε   για το τρέχον έτος 2020 σε όλες
τις  κατηγορίες το ύψος των τελών όλων των κατηγοριών να είναι  μειωμένο
κατά 50% .

       Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω προτεινόμενο μέτρο μείωσης κατά  50% των
τελών κοινοχρήστου χώρου,  είναι πρόσθετο  αυτού που εγκρίθηκε με την πρώτη
δέσμη  μέτρων  σύμφωνα  με  την   υπ.  αρ.  82/31-03-2020  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω9ΜΙΩ1Ρ-0Α2) σύμφωνα με την οποία από 14-03-
2020, ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων
και  των  ιδιωτικών  επιχειρήσεων,  με  το  από  14-03-2020  ΠΝΠ  (ΦΕΚ  64/Α΄/14-03-
2020),για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι  περιορισμοί  λόγω του κορωνοϊου
COVID-19,   υπήρξε απαλλαγή  των  επιχειρήσεων  και  των  καταστημάτων  που
διέκοψαν  και  διακόπτουν,  ή  περιόρισαν  ή  περιορίζουν  υποχρεωτικά  τη
λειτουργία τους,  λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του  κορωνοϊου
COVID-19  και συγκεκριμένα εκείνων που ο κύριος ΚΑΔ ανήκει στη λίστα που
αναφέρεται  στην  υπ.  αρ.  Α/1053/20-03-2020  απόφαση  του  Υφυπουργού
Οικονομικών  (  ΦΕΚ  949/Β’/21-03-2020)  καθώς  και  σε  οποιαδήποτε
μεταγενέστερη  απόφαση  (ΦΕΚ  ή  Εγκύκλιο),  από  το  τέλος  παραχωρημένου
κοινοχρήστου χώρου, για όσους δεν κάνουν χρήση του χώρου, σύμφωνα με το
άρθρο 13 του από 24- 9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), με ταυτόχρονη ρύθμιση από
την  υπηρεσία  αυτοδικαίως,  συμψηφισμού  με  μελλοντικές  απαιτήσεις  τελών,
ποσών  που  έχουν  ήδη  καταβληθεί  ποσά  εντός  του  διαστήματος  απαλλαγής,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του άρθρου 37 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
68Α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 01.Σύμφωνα με τις πρόσφατα θεσπισθείσες διατάξεις των παραγρ. 1 έως 5   του άρθρου
65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Α 101/24.05.2020) προβλέπονται τα εξής  :   

      « 1. Εως τις 30.11.2020, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι
αρμόδια  για  τη  διαχείριση  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου,  υπό  την  επιφύλαξη  του  ν.
3028/2002 (Α 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται
ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου
χώρου,  πρόσθετος  κοινόχρηστος  χώρος  για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων,  ο  οποίος
μπορεί  να  εκτείνεται  σε  κοινόχρηστο  χώρο,  συνεχόμενο  ή  μη  της  υφιστάμενης
παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

 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 που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως
δεν  μπορεί  να  είναι  τριπλάσιος  από  την  αρχική  παραχώρηση.  Η  αίτηση  μπορεί  να
υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

   Προκειμένου  περί  πλατειών,  στις  οποίες  προβάλλονται  καταστήματα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος,  η  πρόσθετη  παραχώρηση  χώρου  γίνεται  κατ  εφαρμογή  των
προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος
(Α 171).

    Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα ύστερα από
γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή
στην προβολή αυτών. 

Για  τους  λοιπούς  κοινόχρηστους  χώρους  ισχύει  αναλόγως το  άρθρο  13  του ως  άνω
βασιλικού διατάγματος. 

Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και
η  εγκατάσταση  ηχείων,  στον  χώρο  που παραχωρείται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου αυτού.

2.  Υπό  την  επιφύλαξη  της  παρ.  7  του  άρθρου  13  του  24.9/20.10.1958  βασιλικού
διατάγματος, για τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνονται υπόψη,
ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων
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των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βάσει των διατάξεων της υπ
αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β
2621). 

Σε  κάθε  περίπτωση,  κατά  την  ανάπτυξη  των  τραπεζοκαθισμάτων,  καθώς  και
οποιωνδήποτε  κινητών  κατασκευών  σκίασης  σε  κοινόχρηστους  χώρους,  πρέπει  να
εξασφαλίζεται  και  κατά  την  ανάπτυξη  των  τραπεζοκαθισμάτων  η  λωρίδα  ελεύθερης
όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.). 

Δεν  επιτρέπεται  ο  παραχωρημένος  επιπρόσθετος  χώρος  που  καταλαμβάνουν  τα
τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ  αριθμ.  52907/2009  απόφασης  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και
Κλιματικής Αλλαγής, οδηγό όδευσης τυφλών. 

Επιπλέον,  λαμβάνεται  μέριμνα  για  την  απρόσκοπτη  πρόσβαση  και  λειτουργία
εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 

Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους
των  παρόδιων  κτιρίων,  των  χώρων  στάθμευσης  των  παρακείμενων  χρήσεων,  τις
απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία.

 3. 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.

 4. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου είναι δυνατή η συγκρότηση συνεργείων ελέγχου
για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  νομοθεσίας  για  τη  λειτουργία  των  ΚΥΕ,
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης από τη
χρήση μουσικής, τα οποία αποτελούνται από δημοτικούς υπαλλήλους και προσωπικό της
Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας στον οικείο
δήμο.  Ελεγκτικές  αρμοδιότητες  άλλων  Υπηρεσιών  και  Φορέων  δεν  θίγονται  από  τις
διατάξεις του παρόντος.

 Με όμοια απόφαση συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήμου για την
αφαίρεση  και  περισυλλογή  αντικειμένων  πάσης  φύσεως  επί  του  αυθαιρέτως
καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου. 

Στο προσωπικό των συνεργείων της παρούσας καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα
με τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α 176).

 5.  Σε  περίπτωση  αυθαίρετης  χρήσης  πέραν  των  με  την  παρ.  1  παραχωρηθέντων
κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, σε βάρος του
παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. 

   Με μέριμνα του οικείου δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα
ή τυχόν άλλα αντικείμενα. 

    Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται  η άδεια
χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου  και  επιβάλλεται  προσωρινή  διακοπή  λειτουργίας  του
καταστήματος για τρεις (3) μήνες.»

    ΄Υστερα από τα παραπάνω  προτείνουμε επίσης ως εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  την  περαιτέρω   τροποποίηση  του
ισχύοντος Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου  όπως ισχύει με
την  υπ.  αρ.  859/2014 απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου   (ΑΔΑ:  ΩΤ3Ω1Ρ-
8Τ3),  ούτως  ώστε  για  το  τρέχον  έτος  2020  να  ισχύσουν  οι  ως  ακολούθως
παράγραφοι  01-04   και παγίως η ως ακολούθως παράγραφος  05 :
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       01.Κατά συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Υποδομών ή και της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπηρεσιών ή των Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών  των Δημοτικών  Ενοτήτων  και  όσον αφορά  την   Δνση   Μεσσ.  Πόλης  και
Μνημείων  την  αντίστοιχη τεχνική υπηρεσία της οικείας Δ/νσης,  λαμβάνοντας υπόψη
τους  ήδη  προβλεπόμενους  από  τον  οικείο  Κανονισμό  προς  παραχώρηση  για
τραπεζοκαθίσματα κοινόχρηστους χώρους, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα:

   -Ανά  Κατάστημα  Υγειον.  Ενδιαφέροντος  για  το  οποίο  υποβάλλεται  αίτηση
παραχώρησης  πρόσθετου  κοινόχρηστου  χώρου  για  ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, να καθορίζονται  οι επιπλέον των παραχωρηθέντων και πέρα
των προβλεπόμενων στον  Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων, συνεχόμενοι ή και
μη συνεχόμενοι, ΑΤΕΛΩΣ,  χωρίς δηλαδή τη καταβολή επιπλέον τέλους του αρ. 13 του
24.9/20.10.1958  Β.Δ.   παραχώρησης  πρόσθετου  κοινόχρηστου  χώρου  για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,  σε πλατείες, οδούς κ.λ.π. κοινόχρηστους χώρους
όπως  π.χ.  δημοτικά  κοινόχρηστα  άλση  κ.λ.π.  ,  όπως  ειδικότερα  για  τις  πλατείες
προβλέπεται στη παρ. 5 αλλά και για τους άλλους  κοιν. χώρους στις λοιπές διατάξεις της
αμέσως παραπάνω διάταξης του αρ. 13 του 24.9/20.10.1958 Β.Δ. 

02.Οι  παραπάνω  καθορισμοί  χώρων  πέρα  του  Κανονισμού  Κοινοχρήστων  Χώρων
προκειμένου  να  γίνουν  παραχωρήσεις  πρόσθετων  κοινόχρηστων  χώρων  για
τραπεζοκαθίσματα  , μπορεί  να εκτείνονται   μέχρι  του διπλάσιου του χώρου της
αρχικής κατά περίπτωση παραχώρησης ή να είναι ικανοί για την ανάπτυξη του
ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια
χρήσης,   πάντως ΟΜΩΣ  δεν μπορεί  να είναι  τριπλάσιοι  από την αρχικές  κατά
περίπτωση  παραχωρήσεις.  Επίσης  δεν  επιτρέπεται      να  δημιουργούν εμπόδια  στις  
διελεύσεις πεζών, ατόμων ΑμεΑ, και οχημάτων  σύμφωνα με τους περιορισμούς  και τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στη παρ. 2 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 .

03. Οι  παραπάνω  δυνατότητα  ατελούς  παραχώρησης  κοινόχρηστου  χώρου  σε
συνεχόμενους ή μη χώρους, προβλέπεται  και για τις περιπτώσεις Καταστημάτων
Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος,   στα  οποία    δεν  είχε  χορηγηθεί  αρχικά  άδεια
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, ακόμη δηλαδή και αν δεν το προβλέπει η  ΄Αδεια ή η
Γνωστοποίηση  ίδρυσης  και  λειτουργίας  αυτών,  με  τον  όρο  όμως  ότι  ο
παραχωρούμενος  χώρος  πρέπει  να  είναι  ίσος  με  την  επιβαλλόμενη  λόγω των
μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο
προκήπιο του καταστήματος. 

  Για τις παραπάνω περιπτώσεις, ως προβλεπόμενες εκ του νόμου δεν απαιτείται
προηγούμενη μετατροπή ή επέκταση  της Άδειας ή της  Γνωστοποίησης ίδρυσης
και λειτουργίας των αντίστοιχων Κ.Υ.Ε.

04.Σύμφωνα με το εδάφιο α της  παρ.  3  του  άρθρου 65 του Ν. 4688/2020  ,  στις
περιπτώσεις  που  δεν  είναι  δυνατή η   παραχώρηση πρόσθετου  χώρου,  τότε  -
προφανώς  με  εισήγηση   της  Υπηρεσίας  που  θα  βεβαιώνει  το  γεγονός  - το  θέμα με
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας θα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή η
οποία με  απόφαση της θα εγκρίνει τη μείωση των τελών χρήσης του σύμφωνα με
τον ισχύοντα, όπως ως ανωτέρω τροποποιείται,  Κανονισμό Κοινοχρήστων χώρων
ετήσιου τέλους.

   Η παραπάνω μείωση με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι είναι αναλογική  προς την
επιβαλλόμενη  μείωση  του  αριθμού  των  τραπεζοκαθισμάτων  και  σε  κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη  του πενήντα τοις εκατό (50%). 

05. Σύμφωνα με τη παραγρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020  είναι δυνατή με
απόφαση  των  αρμόδιων  χωρικών  ή  θεματικών  Αντιδημάρχων,  η  συγκρότηση
συνεργείων  δημοτ.  υπαλλήλων  ελέγχου  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της
νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τα
μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  ηχοστάθμης  από  τη  χρήση  μουσικής  χωρίς  να
θίγονται  ελεγκτικές  αρμοδιότητες  άλλων  Υπηρεσιών  και  Φορέων.  Με  όμοια
απόφαση  συγκροτούνται  επίσης  συνεργεία  από  υπαλλήλους  του   δήμου  για  την
αφαίρεση  και  περισυλλογή  αντικειμένων  πάσης  φύσεως  επί  του  αυθαιρέτως
καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου,  με πρόβλεψη στο προσωπικό των συνεργείων
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αυτών να  καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη
νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες.

    Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν ακόμη και των προσθέτων παραχωρηθέντων
κοινόχρηστων χώρων, με απόφαση των  αρμόδιων χωρικών ή θεματικών Αντιδημάρχων,
επιβάλλεται  σε  βάρος  του  παραβάτη  πρόστιμο  ίσο  με  το  τέλος  που  αναλογεί  στην
παράνομη  χρήση  και  με  μέριμνα  του  Δήμου  απομακρύνονται  αμέσως  τα  επιπλέον
τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα.     Επιπλέον  εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη
παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και
επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες.

Η  Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29049/23-6-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών –
Προσόδων & Ενεργειακών Επενδύσεων Δήμου Ρόδου κ. Καμπούρη Τηλέμαχου

 Την  κατάσταση  ψηφοφορίας  με  τα  θέματα  εντός  ημερήσιας  διάταξης,  η  οποία
στάλθηκε ηλεκτρονικά – με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και
επιστράφηκε συμπληρωμένη.

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,
 Το  άρθρο  10  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020),

 Την με  αρ.  18318/13-3-2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους
Δήμους της Χώρας.

 Τις  Εγκυκλίους  με  αρ.  163/33282/29-5-2020,  18318/13-3-2020 και  40 με  αρ.
πρωτ.: 20930/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,

 Το Νόμο 3463/2006,
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018,
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το

άρθρο 3, του Ν. 4623/2019, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  την λήψη 3ης Δέσμης οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης
του κορωνοϊου COVID-19 σύμφωνα με την ως άνω αρ. πρωτ.: 2/29049/23-6-2020
εισήγηση του  Αντιδημάρχου Οικονομικών – Προσόδων & Ενεργειακών Επενδύσεων
Δήμου Ρόδου κ. Καμπούρη Τηλέμαχου.

2. Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου,
όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  κ.  Μ.Σοκορέλος,  κάλεσε  το  Σώμα  να
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 Tην αρ. 338/23.06.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από

το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 93
του Ν.3463/2006,

 Με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  του  Σώματος  στο
συγκεκριμένο θέμα ήτοι:  επί σαράντα δύο (42) παρόντων μελών και ενός
(1) απόντα του κ.Μιχαήλ Καφετζή, 
 «Υπέρ» ψήφισαν  και οι σαράντα δύο (42).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει  την  υπ’αριθ.  338/23.06.2020 Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  για  την  λήψη  3ης  Δέσμης  οικονομικών  μέτρων  υποστήριξης  της
επιχειρηματικότητας, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα:

Α. Την  τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων
του Δήμου Ρόδου  όπως ισχύει με την υπ. αρ. 859/2014 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ: ΩΤ3Ω1Ρ-8Τ3), ούτως ώστε   για το τρέχον
έτος  2020  σε  όλες  τις   κατηγορίες  το  ύψος  των  τελών  όλων  των
κατηγοριών να είναι μειωμένο  κατά 50% .

       Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω προτεινόμενο μέτρο μείωσης κατά  50% των
τελών κοινοχρήστου χώρου, είναι πρόσθετο  αυτού που εγκρίθηκε με την πρώτη
δέσμη μέτρων σύμφωνα με την  υπ. αρ. 82/31-03-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  (ΑΔΑ:  Ω9ΜΙΩ1Ρ-0Α2)  σύμφωνα  με  την  οποία  από  14-03-2020,
ημερομηνία  της  επίσημης  ανακοίνωσης  αναστολής  λειτουργίας  των
καταστημάτων  και  των  ιδιωτικών  επιχειρήσεων,  με  το  από  14-03-2020  ΠΝΠ
(ΦΕΚ  64/Α΄/14-03-2020),για  όλο  το  χρονικό  διάστημα  που  ισχύουν  οι
περιορισμοί  λόγω  του  κορωνοϊου  COVID-19,   υπήρξε απαλλαγή  των
επιχειρήσεων και των καταστημάτων που διέκοψαν και διακόπτουν, ή περιόρισαν
ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη  λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής
της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 και συγκεκριμένα εκείνων που ο κύριος
ΚΑΔ  ανήκει  στη  λίστα  που  αναφέρεται  στην  υπ.  αρ.  Α/1053/20-03-2020
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020)  καθώς και
σε  οποιαδήποτε  μεταγενέστερη  απόφαση  (ΦΕΚ  ή  Εγκύκλιο),  από  το  τέλος
παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσους δεν κάνουν χρήση του χώρου,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  του  από  24-  9/20-10-1958  β.δ.  (Α΄  171),  με
ταυτόχρονη  ρύθμιση  από  την  υπηρεσία  αυτοδικαίως,  συμψηφισμού  με
μελλοντικές  απαιτήσεις  τελών,  ποσών  που  έχουν  ήδη  καταβληθεί  εντός  του
διαστήματος απαλλαγής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του άρθρου 37
της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68Α).

Β. Την περαιτέρω  τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων
του Δήμου Ρόδου  όπως ισχύει με την υπ. αρ. 859/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου   (ΑΔΑ:  ΩΤ3Ω1Ρ-8Τ3),  ούτως  ώστε  για  το  τρέχον  έτος  2020  να
ισχύσουν οι  ως ακολούθως παράγραφοι   01-04   και  παγίως η ως ακολούθως
παράγραφος  05 :

01.Κατά συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών
ή και της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπηρεσιών ή των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
των Δημοτικών Ενοτήτων και όσον αφορά  την  Δνση  Μεσσ. Πόλης και Μνημείων  την
αντίστοιχη  τεχνική  υπηρεσία  της  οικείας  Δ/νσης,   λαμβάνοντας  υπόψη  τους  ήδη
προβλεπόμενους  από  τον  οικείο  Κανονισμό  προς  παραχώρηση  για  τραπεζοκαθίσματα
κοινόχρηστους χώρους, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα:

   -Ανά  Κατάστημα  Υγειονομικού   Ενδιαφέροντος  για  το  οποίο  υποβάλλεται  αίτηση
παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν
του  αναλογούντος  και  προβλεπομένου  στην  άδεια  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου,  να
καθορίζονται   οι  επιπλέον  των  παραχωρηθέντων  και  πέρα  των  προβλεπόμενων  στον
Κανονισμό  Κοινοχρήστων Χώρων,  συνεχόμενοι  ή  και  μη συνεχόμενοι,  ΑΤΕΛΩΣ,   χωρίς
δηλαδή τη καταβολή επιπλέον τέλους του αρ. 13 του 24.9/20.10.1958 Β.Δ.  παραχώρησης
πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,   σε πλατείες,  οδούς
κ.λ.π.  κοινόχρηστους  χώρους  όπως  π.χ.  δημοτικά  κοινόχρηστα  άλση  κ.λ.π.  ,  όπως
ειδικότερα για τις πλατείες προβλέπεται στη παρ. 5 αλλά και για τους άλλους  κοιν. χώρους
στις λοιπές διατάξεις της αμέσως παραπάνω διάταξης του αρ. 13 του 24.9/20.10.1958 Β.Δ. 

02.Οι  παραπάνω  καθορισμοί  χώρων  πέρα  του  Κανονισμού  Κοινοχρήστων  Χώρων
προκειμένου  να  γίνουν  παραχωρήσεις  πρόσθετων  κοινόχρηστων  χώρων  για
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τραπεζοκαθίσματα , μπορεί να εκτείνονται  μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής
κατά  περίπτωση  παραχώρησης  ή  να  είναι  ικανοί  για  την  ανάπτυξη  του  ίδιου  αριθμού
τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης,  πάντως ΟΜΩΣ
δεν μπορεί να είναι τριπλάσιοι από την αρχικές κατά περίπτωση  παραχωρήσεις.  Επίσης δεν
επιτρέπεται  να δημιουργούν εμπόδια στις  διελεύσεις πεζών, ατόμων ΑμεΑ, και οχημάτων
σύμφωνα με τους περιορισμούς  και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη παρ. 2 του
άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 .

03.  Οι  παραπάνω  δυνατότητα  ατελούς  παραχώρησης  κοινόχρηστου  χώρου  σε
συνεχόμενους  ή  μη  χώρους,  προβλέπεται   και  για  τις  περιπτώσεις  Καταστημάτων
Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος,   στα  οποία    δεν  είχε  χορηγηθεί  αρχικά  άδεια  χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, ακόμη δηλαδή και αν δεν το προβλέπει η  ΄Αδεια ή η Γνωστοποίηση
ίδρυσης και λειτουργίας αυτών, με τον όρο όμως ότι ο παραχωρούμενος χώρος πρέπει να
είναι ίσος με την επιβαλλόμενη λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 μείωση στον
εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος. 

Για  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  ως  προβλεπόμενες  εκ  του  νόμου  δεν  απαιτείται
προηγούμενη  μετατροπή  ή  επέκταση   της  Άδειας  ή  της   Γνωστοποίησης  ίδρυσης  και
λειτουργίας των αντίστοιχων Κ.Υ.Ε.

04.Σύμφωνα  με  το  εδάφιο  α  της  παρ.  3  του   άρθρου  65  του  Ν.  4688/2020   ,  στις
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η  παραχώρηση πρόσθετου χώρου, τότε - προφανώς με
εισήγηση  της Υπηρεσίας που θα βεβαιώνει το γεγονός - το θέμα με εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας  θα  παραπέμπεται  στην  Οικονομική  Επιτροπή  η  οποία  με   απόφαση  της  θα
εγκρίνει τη μείωση των τελών χρήσης του σύμφωνα με τον ισχύοντα, όπως ως ανωτέρω
τροποποιείται,  Κανονισμό Κοινοχρήστων χώρων ετήσιου τέλους.

Η  παραπάνω  μείωση  με  τις  ίδιες  διατάξεις  ορίζεται  ότι  είναι  αναλογική   προς  την
επιβαλλόμενη  μείωση  του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και  σε κάθε  περίπτωση δεν
μπορεί να είναι ανώτερη  του πενήντα τοις εκατό (50%). 

05. Σύμφωνα με τη παραγρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020  είναι δυνατή με απόφαση
των αρμόδιων  χωρικών  ή  θεματικών  Αντιδημάρχων,  η  συγκρότηση  συνεργείων  δημοτ.
υπαλλήλων ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τη λειτουργία των
ΚΥΕ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης από
τη  χρήση  μουσικής  χωρίς  να  θίγονται  ελεγκτικές  αρμοδιότητες  άλλων  Υπηρεσιών  και
Φορέων. Με όμοια απόφαση συγκροτούνται επίσης συνεργεία από υπαλλήλους του  δήμου
για  την  αφαίρεση  και  περισυλλογή  αντικειμένων  πάσης  φύσεως  επί  του  αυθαιρέτως
καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου, με πρόβλεψη στο προσωπικό των συνεργείων αυτών
να  καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα
και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Σε  περίπτωση  αυθαίρετης  χρήσης  πέραν  ακόμη  και  των  προσθέτων  παραχωρηθέντων
κοινόχρηστων χώρων, με απόφαση των  αρμόδιων χωρικών ή θεματικών Αντιδημάρχων,
επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη
χρήση και με μέριμνα του Δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή
τυχόν άλλα αντικείμενα.     Επιπλέον  εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3)
μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή
λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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