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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Για «Έγκριση αναλογικής χρέωσης 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου που αφορά τις άδειες 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για 
την Κυριακάτικη αγορά (Παζάρι 
Σχιστού) για το έτος 2020».   
 
 

 Στο Πέραμα  σήμερα 28/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 με 14:00, ήλθε 
σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση μέσω τηλεφώνου το Δημοτικό 
Συμβούλιο, κατόπιν της πρόσκλησης της Προέδρου με αριθμό πρωτ. 18988/28-12-
2020, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 
το αρ. 67  παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 
του Ν. 4555/18, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 και 
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 27 
μελών βρέθηκαν παρόντα 18. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Γκλεζάκου -Τσελεκίδου  
Τριανταφυλλιά 

2. Κόντζογλου  Κωνσταντίνος 
3. Λαγουδάκη Δανάη 
4. Μουγιακάκου  Ελένη 
5. Βαμβουκάκη Μαρία 
6. Βατίστα Χρυσούλα 
7. Κακαβίτσας Ιωάννης 
8. Γραμματικόπουλος Θεόδωρος 
9. Δρόσος  Σπυρίδωνας 
10. Καζάκου Μαργαρίτα 

11. Κουλαλόγλου Ανδρέας 
12. Λαγουδάκης Αθανάσιος 
13. Προύντζος Αγγελής 
14. Τερζής Θεόδωρος 
15. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα (Γιώτα) 
16. Ντίμερης Χριστόφορος 
17. Δικαίος  Γεώργιος 
18. Κυριτσόπουλος  Χρήστος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ελευθεράκη  Κωνσταντίνα (Ντίνα) 
2. Λαγουδάκος Ιωάννης 
3. Παντελεάκος Κωνσταντίνος 
4. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 
5. Ψαρράς Σταύρος 

6. Βατίστας Βασίλειος 
7. Ζύμαρη Αθηνά  
8. Οικονομάκης Γεώργιος 
9. Παπανικολάου  Σαράντος 

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και έχουν νόμιμα  προσκληθεί.  
 
Κληθείς ο Δήμαρχος Λαγουδάκης Ιωάννης συμμετέχει στη σημερινή δια περιφοράς 
συνεδρίαση. 
  
Η  πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, με παρούσα την ειδική γραμματέα για την 
τήρηση  των πρακτικών,  υπάλληλο του Δήμου κ. Γρυπάρη Χριστίνα,  εισηγούμενη το 
5o Θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 
 
α) Τη με αρ. 200/2020 απόφαση (ΑΔΑ:6ΧΥΝΩΞΔ-Δ36)Οικονομικής Επιτροπής και 
β)  τη με αρ. πρωτ. 18817/22-12-2020 εισήγηση του Προϊστάμενου Δημ. Προσόδων 
και Περιουσίας κ. Δεντόπουλου Ιωάννη, με θέμα: «Εισήγηση περί αναλογικής χρέωσης 
τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου που αφορά τις άδειες υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου για την Κυριακάτικη αγορά (Παζάρι Σχιστού) για το έτος 2020», το οποίο 
έχει ως εξής:  
 
    «Ως γνωστό οι άδειες πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την Κυριακάτικη 
αγορά (Παζάρι Σχιστού) έληγαν στις 31/12/2019. 
    Ο Δήμος σύμφωνα με Ν.4497/17 υποχρεούταν να ψηφίσει για την Κυριακάτικη 
αγορά (Παζάρι Σχιστού) νέο Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις 
του Ν.4497/17, στην συνέχεια να εκδώσει νέες άδειες που στην περίπτωση των ήδη 
υφιστάμενων αδειών ισχύουν ως την συνταξιοδότησή τους. 
    Επίσης σε συνδυασμό με τα ανωτέρω συντάχθηκε νέο σχέδιο από την τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου για το χώρο δραστηριότητας της κυριακάτικης αγοράς που μείωνε 
και τις θέσεις των πωλητών από 376 σε 258. 
    Στο πλαίσιο αυτό δεν ήταν δυνατόν να εκδοθούν οι άδειες κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου που έπρεπε να συνοδεύονται από την άδεια άσκησης 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 
 
    Με την  με αριθ. 50/2-6-2020 Απόφ. Δ.Σ εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός 
Λειτουργίας του παζαριού. 
    Με την με αριθ. 82/22-10-20 Απόφ. Δ.Σ ψηφίστηκε η τροποποίηση του 
κανονισμού. 
    Με την με αριθ. 103/27-11-20 Απόφ. Δ.Σ ψηφίστηκε η έγκριση του από 
23/10/2020 πρακτικού δημόσιας κλήρωσης για την επανατοποθέτηση 161 (4) 
συνταξιοδότησή τους. 
    Με την με αριθ. 4/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίθηκε 
το τέλος για τις χορηγούμενες άδειες υπαίθριου εμπορίου στην Κυριακάτικη Αγορά 
(Παζάρι Σχιστού) να παραμείνει ως είχε καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 496/2007 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής : 1.200,00 ευρώ ανά θέση (4 
μέτρα). 
    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΄ 
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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. [παρ. 8 του άρθρου τριακοστού 
εβδόμου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20,03,2020 τεύχος Α΄) η οποία 
κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 
 
    Κατά την διάρκεια του έτους λόγο covid 19 σύμφωνα με τις εκ δοθείσες 
ΚΥΑ καθώς και τις Αποφάσεις Δημάρχου λειτούργησε κατά τις εξής 
περιόδους. 
 
    Όλες τις Κυριακές για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 
ως και την Κυριακή 8/3/2020. 
 
Διακόπηκε η λειτουργία του 
    Με το Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α΄): Κύρωση: α)της από 25.2.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 
42),β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (Α΄ 55) και γ)της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19» (Α΄ 
64) και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κύρωση της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού». 
 
    Με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 33465-ΦΕΚ 2087/Β/31-5-2020 οριζόταν 
η επαναλειτουργία από 01/06/2020 των αγορών του άρθρου 38 του ν.4497/2017 
 
    Λόγω του ότι ο Δήμος δεν ήταν έτοιμος βάσει των προϋποθέσεων που όριζε η ΚΥΑ 
(Νέο τοπογραφικό, νέα διαγράμμιση λόγο covid 19 κλπ μέτρα) το παζάρι 
επαναλειτούργησε από τον Ιούνιο του 2020 ως εξής: 
Από την Κυριακή 21/06/2020 ως και την Κυριακή 30/08/2020 
 
    Από την έκδοση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.52831/27.08.2020 (ΦΕΚ 
3573/28.08.2020 τεύχος Β΄) ως τέλος του έτους του 2020 σύμφωνα και με 
τις μετέπειτα εκ δοθείσες ΚΥΑ το παζάρι παραμένει με αναστολή λειτουργίας. 
 
Συνοπτικά  
    Το παζάρι λειτούργησε με τα μέτρα κατάληψης σύμφωνα με τις παλιές άδειες 
πωλητών Δηλ. 8μετρα, 6μετρα, 4μετρα, 2μετρα,  
Για την περίοδο από 1/1/2020 ως 8/3/2020 (Δηλαδή 10 ΚΥΡΙΑΚΕΣ) 
Με την νέα διαγράμμιση λόγο covid 19 με 4μετρα για όλους. 
Για την περίοδο από 21/6/2020 ως 30/8/2020 (Δηλαδή 11 ΚΥΡΙΑΚΕΣ) 
 
    Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι δεν είχαν εκδοθεί οι 
άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τους πωλητές της Κυριακάτικής 
Αγοράς (παζάρι Σχιστού) προτείνεται η αναλογική χρέωση (1.200,00 ευρώ 
ανά 4τετράμετρο) για την περίοδο από 1/1/2020 ως 8/3/2020 καθώς και για 
όσο χρονικό διάστημα ίσχυαν οι περιορισμοί, σύμφωνα με τα μέτρα 
κατάληψης που έκαναν χρήση οι πωλητές για το έτος 2020», τα οποία σας 
επισυνάπτουμε.     
  
        Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον της 
συνεδρίασης και του θέματος.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
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 Το αρ. 67  παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 
παρ. 5 του Ν. 4555/18.  

 Την παρ. 1 του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19.   
 Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 

9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 
33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) σχετικά με «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

 Τη με αρ. 200/2020 απόφαση (ΑΔΑ:6ΧΥΝΩΞΔ-Δ36)Οικονομικής Επιτροπής. 
 Τη με αρ. πρωτ. 18817/22-12-2020 εισήγηση του Προϊστάμενου Δημ. 

Προσόδων και Περιουσίας κ. Δεντόπουλου Ιωάννη. 
 

Ομόφωνα  
Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.  
 
Στη συνέχεια  η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την «Έγκριση 
αναλογικής χρέωσης τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου που αφορά τις άδειες 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την Κυριακάτικη αγορά (Παζάρι Σχιστού) για το έτος 
2020», σύμφωνα με τα παραπάνω.  
 
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις : 

 Το αρ. 67  παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 
παρ. 5 του Ν. 4555/18.  

 Την παρ. 1 του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19.   
 Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 

9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 
33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) σχετικά με «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

 Τη με αρ. 200/2020 απόφαση (ΑΔΑ:6ΧΥΝΩΞΔ-Δ36)Οικονομικής Επιτροπής. 
 Τη με αρ. πρωτ. 18817/22-12-2020 εισήγηση του Προϊστάμενου Δημ. 

Προσόδων και Περιουσίας κ. Δεντόπουλου Ιωάννη. 
 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

    Εγκρίνει την αναλογική χρέωση των κατόχων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
της Κυριακάτικης Αγοράς (Παζάρι Σχιστού), σύμφωνα με τα μέτρα κατάληψης που 
έκαναν χρήση οι αδειούχοι για το έτος 2020, για τις χρονικές περιόδους από 
01/01/2020 ως 08/03/2020 και από 21/06/2020 έως και 31/08/2020 που 
λειτούργησε.  
    Σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. για τα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού covid-19» η Κυριακάτικη Αγορά Σχιστού δεν λειτούργησε από 
09/03/2020 έως και 20/06/2020 καθώς και από 01/09/2020 έως και 
31/12/2020, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται πιο πάνω.  
     
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  108/2020. 
 
 

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

Μουγιακάκου  Ελένη 
 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Λαγουδάκη Δανάη 
  

 

ΑΔΑ: ΩΙΛΩΩΞΔ-ΧΑ1



 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γκλεζάκου -Τσελεκίδου  

Τριανταφυλλιά 
2. Κόντζογλου  Κωνσταντίνος 
3. Βαμβουκάκη Μαρία 
4. Βατίστα Χρυσούλα 
5. Γραμματικόπουλος Θεόδωρος 
6. Δρόσος  Σπυρίδωνας 
7. Καζάκου Μαργαρίτα 
8. Κουλαλόγλου Ανδρέας 

9. Λαγουδάκης Αθανάσιος 
10.Κακαβίτσας Ιωάννης 
11.Προύντζος Αγγελής 
12.Τερζής Θεόδωρος 
13.Βοϊδονικόλα Παναγιώτα (Γιώτα) 
14.Ντίμερης Χριστόφορος 
15.Δικαίος  Γεώργιος 
16.Κυριτσόπουλος  Χρήστος 

  
Ακριβές αντίγραφο 

Πέραμα 28/12/2020 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
 

 

 

 ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ  
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