
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

-.-.-.-.-.-.- 

Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α 

από το υπ’ αριθ. 24/2020 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 

 

Αριθ. Απόφ. 119/2020                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                      

Περί προσδιορισμού του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 

2021 

 

Σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αίγινας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων που 

έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 15159/19.10.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεριανού Στυλιανού που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς 

Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας.  

 

Στην Συνεδρίαση ήταν : 

από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

Παρόντες: 1/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2/Μούρτζης Αντώνιος, 3/Καραγιάννης Δημήτριος, 

4/Πτερούδης Νικόλαος, 5/Γκαρής Μάριος, 6/Μούρτζης Δημήτριος, 7/Μαυροθαλασσίτης 

Χρυσόστομος (Αντιπρόεδρος), 8/Μούρτζης Γεώργιος, 9/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 10/Σαλπέα – 

Στάθη Αικατερίνη, 11/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 12/Κουκούλης Παναγιώτης, 13/Λεούσης 

Νεκτάριος, 14/Πούντος Νικόλαος, 15/Πούντος Ιωάννης, 16/Δούκας Σωκράτης, 17/Λογοθέτης 

Εμμανουήλ, 18/Μεθενίτης Παντελεήμων, 19/Ντελής Αντώνιος, 20/Ηλίας  Παναγιώτης, 

21/Κουκούλη Μαρία (Γραμματέας) και 22/Θεριανός Στυλιανός (Πρόεδρος). 

 

Απόντες: 1/Βατικιώτης Δημήτριος, 2/Πάλλης Στυλιανός, 3/Γαλάνης Γρηγόριος, 4/Τζίτζης 

Φίλιππος και 5/Λαμπαδάριος Στυλιανός αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. 

 

από τους προέδρους των Κοινοτήτων 

Παρόντες: Ουδείς 

 

Απόντες: 1/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας), 2/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης), 3/Λεούσης 

Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού), 4/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος) και 5/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας) 

αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. 

  

Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Π. Ζορμπάς, ο οποίος είχε προσκληθεί 

νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου 

Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκαρής Μάριος, Μαρμαρινός Παναγιώτης, Πούντος Ιωάννης και 

Λογοθέτης Εμμανουήλ απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα προ της έναρξης της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δούκας Σωκράτης και Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη απεχώρησαν οριστικά 

από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρμαρινός Σταμάτης και Μεθενίτης Παντελής απεχώρησαν οριστικά 

από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΑΔΑ: ΨΨΨΛΩ68-ΛΓΨ



 

 

                   Θέμα 3ο                                                             Αριθ. Απόφ. 119/2020 

 

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε 

υπόψη του Σώματος τις υπ΄ αριθμ. 60/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ68-Χ), 113/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ68-3ΧΝ) 

και 222/2016 (ΑΔΑ: Ω1Ψ4Ω68-ΗΡΟ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες έχουν 

καθορισθεί τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων που καταβάλλονται στο Δήμο μας από φυσικά 

πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και 

κάνουν χρήση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να αποφασίσει περί της αναπροσαρμογής ή μη των 

ισχυόντων τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 

 

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

. 

● Την υπ’ αριθμ. 60/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩ68-Χ). 

● Την υπ’ αριθμ. 113/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ68-3ΧΝ). 

● Την υπ’ αριθμ. 222/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω1Ψ4Ω68-ΗΡΟ). 

● Την υπ’ αριθμ. 151/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε τα 

τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων να παραμείνουν αμετάβλητα για το έτος 2020.  

● Την υπ’ αριθμ. 189/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

● Την υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

● Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), του Ν. 3852/2010 

● Τις τοποθετήσεις και απόψεις του κου Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες με 

λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , κατά πλειοψηφία 

Με  17 ΥΠΕΡ, έναντι 1 ΚΑΤΑ 

 

Ι.- Εγκρίνει όπως τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων που καταβάλλονται στο Δήμο μας από 

φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα 

και κάνουν χρήση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου να παραμείνουν αμετάβλητα για το έτος 2021.  

 

ΙΙ.- Εγκρίνει όπως το τέλος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούνται από τους 

μικροπωλητές στις εμποροπανηγύρεις που πραγματοποιούνται στο νησί μας με την ευκαιρία 

θρησκευτικών ή επετειακών εορτών (ενδεικτικά αναφέρονται οι εορτές της Αγ. Μαρίνας, της Αγ. 

Παρασκευής, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, της Φανερωμένης, του Σταυρού, του Αγ. Σώστη) 

να παραμείνει αμετάβλητο για το έτος 2021.  

 

ΙΙΙ.- Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της.  

  

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην 

πρόταση έγκρισης του θέματος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 119/2020 

 

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται 

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Στυλιανός Θεριανός 

ΑΔΑ: ΨΨΨΛΩ68-ΛΓΨ


		2020-12-14T17:10:13+0200
	Athens




