
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 ΑΔΑ:
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ   93 / 2021
Της17ης Τακτικής Συνεδρίασης που έγινε , που θα διεξαχθεί μέσω

τηλεδιάσκεψης στις 26 - ΑΠΡΙΛΊΟΥ - 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ .

   Στην Αίγινα σήμερα 26-04-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης,
και με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www  .  epresence  .  gov  .  gr  ), η Οικονομική Επιτροπή μετά την
με αριθμό Πρωτ. 5387/22-04-2021 πρόσκλησης του Προέδρου της και Δημάρχου κ. Ζορμπά Ιωάννη που
δόθηκε νόμιμα.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα μέσω   τηλεδιάσκεψης   τα μέλη:  

1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Ο.Ε, .
2. Τζίτζης Φίλιππος,  Δημ. Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Μούρτζης  Αντώνιος,  Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
5. Κουκούλη Μαρία, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
6. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
7. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Απόντες:
ΟΥΔΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μέσω   τηλεδιάσκεψης  :   
                     

 Η Οικονομικός Σύμβουλος Του Δήμου κα Λιακού Ελένη.

 Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας κα Μαρμαρινού Ζωή.

 Ο επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση Αίγινας κος Ηλίας Παναγιώτης.  
 Ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Χρήστος Γ. Σκαφιδάς, για την τήρηση των πρακτικών.  

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

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:  Απόφαση αριθμός 93 / 2021
           

    «  Μείωση τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε πληττόμενες λόγω της πανδημίας Covid-19
επιχειρήσεις . »

    Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του θέματος ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Ο.Ε, 

 την υπ. αριθμ. Πρωτ. 5386/22-04-2021  έγγραφη εισήγηση από το γραφείο Δημάρχου Αίγινας.
 την υπ.  αριθμ.  Πρωτ. 5466/26-04-2021   έγγραφη εισήγηση της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του

Δήμου με Θέμα : Μείωση τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε πληττόμενες λόγω της πανδημίας
Covid -19 επιχειρήσεις η οποία αναφέρει ακριβώς ως κάτωθι : 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            ΑΙΓΙΝΑ:  26.4.2021
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                          Αρ. Πρωτ.: 5466
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προς :
   Οικονομική Επιτροπή  
Κοινοποίηση: κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Μείωση τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε πληττόμενες λόγω της πανδημίας   Covid  -19 επιχειρήσεις  

Κύριοι,
 Λαμβάνοντας υπόψιν τη δεινή θέση στην οποία έχουν βρεθεί οι επαγγελματίες του νησιού μας λόγω των έκτακτων συνθηκών
που έχει  επιφέρει  ο νέος κορωνοϊός,  το  γεγονός ότι  η  παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο και  ειδικότερα ο
προσδιορισμός του επιβαλλόμενου τέλους, πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και να μη στρεβλώνει τις συνθήκες
ανταγωνισμού, καθώς και την κείμενη νομοθεσία:
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 / τ. Α’ / 08.06.2006). 
 Το Ν. 2362/1995 περί «Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
 Την παρ. 13 του Β.Δ. 24.9-20.10.1958 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» (ΦΕΚ
171/58 τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του αρ. 26 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/τ. Α’/03.01.1989) και την παρ. 2 του
αρ. 16 του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ. Α’/24.07.2004) και ισχύει.
 Την  υπ'  αρ.  1/2021  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  έγκρισης  Ψήφισης  Προϋπολογισμού  Δήμου  Αίγινας
οικονομικού  έτους  2021  (ΑΔΑ:  ΨΨΛΟΩ68-ΚΟΦ)  κατόπιν  της  με  αρ.  πρωτ.  1279/30.12.2020  σύμφωνης  γνώμης  του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. 23957/01.03.2021 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 Τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του αρ. 37 της από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (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 Α ́ 68). 
 Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10
«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID 19. 
 Την υπ’ αριθμόν 60/2011   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με θέμα «Επαναπροσδιορισμός τελών χρήσεως
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας».
 Την  υπ’ αριθμόν  113/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με  θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.  60/2011
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ως  προς  τον  επαναπροσδιορισμό  τέλους  χρήσης   κοινόχρηστων  χώρων  περιοχής
Μαραθώνα Αίγινας».
 Την  υπ’ αριθμόν  46/2020  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αίγινας  με  θέμα  «  Περί  απαλλαγής  επιχειρήσεων  που
διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τα
τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί (αρ. 37 παρ. 8 ΠΝΠ της 20ης
Μαρτίου 2020 – ΦΕΚ 68/Α’/20-3-2020)» (ΑΔΑ: ΩΑΘΣΩ68-ΧΒ7). 
 Την υπ’ αριθμόν 246/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισήγηση προς το Δ.Σ για την απαλλαγή ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τελών καθαριότητας και φωτισμού πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω
της πανδημίας Covid19» . 
 Την  υπ’ αριθμόν  155/2020  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αίγινας  με  θέμα  «Περί  απαλλαγής  επιχειρήσεων  που
διακόπτουν  τη  λειτουργία  τους,  κατόπιν  κυβερνητικών εντολών,  στο  πλαίσιο  της  λήψης  μέτρων για  την  αντιμετώπιση  της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού και από το τέλος χρήσης
κοινόχρηστων χώρων, για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας τους» (ΑΔΑ: 92ΧΥΩ68-94Υ). 
 Τις έως σήμερα συνθήκες εξέλιξης της πανδημίας και των σημαντικών επιπτώσεων αυτής για την κοινωνία και την οικονομία,

ΕΙΣΗΓΟΎΜΑΣΤΕ

Τη μείωση του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κατά ποσοστό ύψους πενήντα τοις  εκατό (50%) επί  της εκάστοτε
αρχικής τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, για την οικονομική χρήση 2021, με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων
του νησιού. 
Ειδικότερα, ως εξής:

Περιοχή Ισχύουσα  τιμή  ανά
τ.μ. ετησίως

Προτεινόμενη  τιμή
ανά τ.μ. ετησίως

Από εκδοτήρια έως Παναγίτσα (όλα τα κατ/τα) 54 € 27 €
Από εκδοτήρια έως Κολώνα (όλα τα κατ/τα) 36 € 18 €
Από Παναγίτσα έως Ακρογιάλι (όλα τα κατ/τα) 36 € 18 €
Υπόλοιπη Πόλη (όλα τα κατ/τα) 36 € 18 €
Παραδοσιακά Καφενεία 27 € 13,50 €
Χώρος αγροτών 20 € 10 €
Περίπτερα 50 € 25 €
Τ. Κ. Πέρδικας (όλα τα κατ/τα) 36 € 18 €
Δημοτικές Κοινότητες (όλα τα κατ/τα) 27 € 13,5 €
Περιοχή Μαραθώνα (όλα τα κατ/τα) 25 € 12,50 €
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Η μείωση  που  θα  προκύψει  στα  έσοδα  από  την  ως  άνω έκπτωση,  θα  απορροφηθεί  εν  μέρει  από  τη  μείωση  που  έχει
αποτυπωθεί στην πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0461.01 με τίτλο «ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ(άρθρο 3 Ν. 1080/80)» ποσού 23.506,31€, καθώς και  από τις  επιχορηγήσεις ενίσχυσης του Δήμου μας λόγω του
COVID-19.
Διευκρινίζεται ότι ή όποια περαιτέρω κρατική ελάφρυνση, θα εφαρμοσθεί επί του νέων τιμών του τέλους.
Η   συντάξασα                   Ο Δ/ντής Διοικ/κών&Οικ/κών Υπηρεσών                Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

Ζωή Μαρμαρινού                           Αθανάσιος Λορέντζος                                        Ιωάννης Ζορμπάς
00.8 115 23 .820 ,3510.8 115 116. 798, 5815.8 115 71 .301 ,17

20.8 115
405. 227, 02

25.8 115 513. 607, 54

30.8 115 54 .885 ,9764.8 115 167. 760, 50

35.8 115 11 .763 ,88

45.8 115
0, 00

60.8 115 .03 1. 067, 76

63.8 115 .03 260. 213, 3870.8 115 7. 649, 52ΣΥΝ ΟΛΟ : 1.63 4.09 5,67  €

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
-  την υπ. αριθμ. Πρωτ. 5466/23-04-2021  έγγραφη εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου,
-  τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας έτους 2021,
-  τις διατάξεις των Νόμων 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και 3852/2010,
-  τις διατάξεις της παρ. 4 και 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α
του αρ. 12 του ν. 4623/2019,

και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,  Με 5 θετικές και 2 αρνητικές ψήφους 
εκ των 7 παρισταμένων μελών της Ο.Ε.

των κ.κ Τζίτζη Φίλιππα και Κουκούλη Παναγιώτη 

    Εγκρίνει  και  εισηγείται  στο  Δ.Σ  σύμφωνα  με  την  υπ.  αριθμ.  Πρωτ. 5466/26-04-2021 έγγραφη
εισήγηση της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου,  τη  μείωση του  τέλους  κατάληψης  κοινοχρήστων
χώρων κατά ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί της εκάστοτε αρχικής τιμής ανά τετραγωνικό
μέτρο, για την οικονομική χρήση 2021, με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων του
νησιού, λαμβάνοντας υπόψιν τη θέση στην οποία έχουν βρεθεί οι επαγγελματίες του νησιού μας λόγω
των έκτακτων συνθηκών που έχει επιφέρει ο κορωνοϊός COVID-19.

Ειδικότερα, ως εξής:

Περιοχή Ισχύουσα  τιμή
ανά τ.μ. ετησίως

Προτεινόμενη
τιμή  ανά  τ.μ.
ετησίως

Από εκδοτήρια έως Παναγίτσα (όλα τα κατ/τα) 54 € 27 €
Από εκδοτήρια έως Κολώνα (όλα τα κατ/τα) 36 € 18 €
Από Παναγίτσα έως Ακρογιάλι (όλα τα κατ/τα) 36 € 18 €
Υπόλοιπη Πόλη (όλα τα κατ/τα) 36 € 18 €
Παραδοσιακά Καφενεία 27 € 13,50 €
Χώρος αγροτών 20 € 10 €
Περίπτερα 50 € 25 €
Τ. Κ. Πέρδικας (όλα τα κατ/τα) 36 € 18 €
Δημοτικές Κοινότητες (όλα τα κατ/τα) 27 € 13,5 €
Περιοχή Μαραθώνα (όλα τα κατ/τα) 25 € 12,50 €

    Η μείωση που θα προκύψει στα έσοδα από την ως άνω έκπτωση, θα απορροφηθεί εν μέρει από τη
μείωση  που  έχει  αποτυπωθεί  στην  πρώτη  υποχρεωτική  αναμόρφωση  και  συγκεκριμένα  στον  ΚΑΕ
0461.01 με τίτλο «ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(άρθρο 3 Ν. 1080/80)» ποσού 23.506,31€, καθώς
και από τις επιχορηγήσεις ενίσχυσης του Δήμου μας λόγω του COVID-19.
    Διευκρινίζεται ότι ή όποια περαιτέρω κρατική ελάφρυνση, θα εφαρμοσθεί επί του νέων τιμών του
τέλους.
                                       

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Τζίτζης Φίλιππος ψήφισε αρνητικά ζητώντας μεγαλύτερη έκπτωση.
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                                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  93/2021.                 
                                        Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται. 
      

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε                                                                          Τα Μέλη  της Ο.Ε      
 Ζορμπάς Ιωάννης,                                                                           Μούρτζης  Αντώνιος,  

                                                                 Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 
                                                                  Κουκούλη Μαρία, Δημ. 

                                                                    Κουκούλης Παναγιώτης, 
                                                       Τζίτζης Φίλιππος                                                                                                                

                                                                    Μαρμαρινός Σταμάτης

                                                   Ακριβές απόσπασμα

                                                      Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε
                                                                                                          Ζορμπάς Ιωάννης          
                                                                                                                               

   
Κοινοποίηση
1.  Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου για ενέργεια.
2. Οικονομική Υπηρεσία Δήμου μας .
3. Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου μας.
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