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                                               ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις

Α) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  ισχύει,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  ν.  2503/1997  (ΦΕΚ  107/Α/1997)

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

καθώς και την αριθμ. 27/13-08-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Έλεγχος νομιμότητας πράξεων

των  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  βαθμού  και  των  νομικών  τους  προσώπων,  Πειθαρχική  και  Αστική  ευθύνη  αιρετών,  Επιβολή

διοικητικών  μέτρων  μέχρι  την  έναρξη  λειτουργίας  της  Αυτοτελούς  Υπηρεσίας  Εποπτείας  ΟΤΑ,  (άρθρο  238  του

ν.3852/2010  (Α’  87),  όπως  αυτό  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  131  του  ν.4555/2018  (Α΄133)

(Πρόγραμμα“ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”) ”.

Β) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με

τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και

άλλες διατάξεις”.

Γ) Του ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας

-  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  –  Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -  Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -

Ρυθμίσεις  για  την  αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και  ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή

ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες  διατάξεις.”

(ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018)”.

Δ) Του  ν.  4623/19 (ΦΕΚ  134/Α'/09-08-2019) με θέμα:  “Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα”.

Ε) Του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής” , όπως ισχύει.

ΣΤ)  Της  από  11-03-2020 ΠΝΠ  “Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) που κυρώθηκε με τον

ν. 4682/2020.

Ζ) Του άρθρου 37 παρ. 8 της από 20-03-2020 ΠΝΠ “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 διοίκησης.” (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020) που κυρώθηκε

με τον ν. 4683/2020.
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Η)  Του  άρθρου  43 παρ.  1 της  ΠΝΠ  “Μέτρα  αντιμετώπισης  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  COVID-19 και  άλλες

κατεπείγουσες διατάξεις.” (ΦΕΚ 75/Α'/30-03-2020) που κυρώθηκε με τον Ν. 4684/2020.

2) Την αριθμ. 46/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας με θέμα “Περί απαλλαγής επιχειρήσεων

που διακόπτουν ή περιορίζουν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 από τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί (άρθρο 37 παρ. 8

ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020 – ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-2020) ”.

   Ειδικότερα και επειδή:

   Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την υπό στοιχείο 2 απόφαση κατόπιν σύγκλησης αυτού με βάση τις διατάξεις του

άρθρου  67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν και  του  άρθρου  43 παρ. 1 της από 30-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ

75/Α'/30-03-2020).

   Στο άρθρο 37 παρ. 8 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020) ορίζεται ότι: “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”.   

   Στο σημείο 1 του αποφασιστικού μέρους της ελεγχόμενης απόφασης αναφέρεται: Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , O μ ό φ ω ν α Ι.

Επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 13 του ΒΔ 24-

9/20-10-’58 (ΦΕΚ  Α΄  171)  για  το  πρώτο  πεντάμηνο  του  έτους  2020.  Όπως  προκύπτει  από  την ανωτέρω διατύπωση,

ορίζεται χρονικό εύρος εφαρμογής 5 μηνών για την απαλλαγή από αναλογούντα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων του

άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10-’58 (ΦΕΚ Α΄ 171) των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη

λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε αντίθεση με την ανωτέρω

διάταξη που ορίζει ότι η απαλλαγή ισχύει για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί.

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Ακυρώνουμε μερικώς την αριθμ. αριθμ. 46/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας ως προς τo

σημείο 1 του αποφασιστικού μέρους αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

  Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν.3463/06).                                      

                                                            Ο Συντονιστής Α. Δ. Αττικής 

                                                                                                                                  

                                                                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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