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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64
Προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο
πλαίσιο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του
κορωνοϊού Covid-19 και ορισμός σχετικής επιτροπής
Πρακτικό της με αριθ. 6/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 13ης του
μηνός Μαΐου, του έτους 2020.
Στον Χολαργό σήμερα, 13.05.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
7078/08.05.2020 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου

Αθανάσιος Βαλυράκης

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής

Χρήστος Πετράκης
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Μαρία Δημητριάδου Καρασιμοπούλου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά Γιαννακοπούλου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη

Χαράλαμπος Στάϊκος

Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ανυφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Αυγερινός

Λουκάς Ρίζος
Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Νικήτας Κανάκης
(ο οποίος δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία
Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος σύμφωνα, με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020,
άρθρο 10 παρ. 1) καθώς και της υπ’ αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου, δυνάμει των οποίων η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της
ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, αναφέρθηκε στο
10ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κα Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, η οποία εισηγήθηκε τα
κάτωθι:
Στο πλαίσιο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού έχει ήδη λάβει μια σειρά
μέτρων, όπως η απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
για το διάστημα στο οποίο έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.
Με την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων και με τη σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων,
προτείνεται όπως ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού εξετάσει το ενδεχόμενο της προσωρινής παραχώρησης
κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η φιλοσοφία και η στρατηγική του Δήμου για την απόδοση του κοινόχρηστου Δημόσιου χώρου στους
πολίτες είναι δεδομένη. Σε καμία περίπτωση ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, δεν επιθυμεί την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια, και πλατείες.
Στην παρούσα όμως συγκυρία, για την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και για την τήρηση των
απαιτούμενων μέτρων κατά της της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 (τήρηση αποστάσεων μεταξύ
τραπεζοκαθισμάτων), προτείνεται η έκτακτη και προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.
Η εν λόγω προσωρινή παραχώρηση θα διενεργείται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων,
η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.

Σκαρίφημα κάτοψης στο οποίο να αποτυπώνονται:
α. το πλάτος του πεζοδρομίου - κοινόχρηστου χώρου, όπου θα τοποθετηθούν τα
τραπεζοκαθίσματα και
β. τα τετραγωνικά κάλυψης από τραπεζοκαθίσματα.
2. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά στο www.dpapxol.gov.gr. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από
την αρμόδια επιτροπή την οποία το Δ.Σ. καλείται να συστήσει, με την παρακάτω σύνθεση:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
1.

Μιχάλης Τράκας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

2. Χρήστος Πετράκης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας,
3. Ιωάννης Αναστασίου, Προϊστάμενος Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας,
4. Δημήτριος Τούτουζας, Δημοτικός Σύμβουλος (εκπρόσωπος μειοψηφίας).
Έργο της εν λόγω επιτροπής, είναι η εξέταση και αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων, ενώ η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αξιολόγηση, θα γνωμοδοτεί προς την
Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου
και η οποία θα αποφασίζει για την προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, ως και τη λήξη των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
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Σε κάθε περίπτωση, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους θα πρέπει να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση και προσπελασιμότητα των πεζοδρομίων και των πλατειών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, τα ακόλουθα:
A. την προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου και ως τη λήξη των μέτρων, για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο στήριξης των
τοπικών επιχειρήσεων, λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19,
Για την εν λόγω προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, οι ενδιαφερόμενοι των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο www.dpapxol.gov.gr, αίτηση
συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
i. Σκαρίφημα κάτοψης στο οποίο να αποτυπώνονται:
α. το πλάτος του πεζοδρομίου - κοινόχρηστου χώρου, όπου θα τοποθετηθούν τα
τραπεζοκαθίσματα και
β. τα τετραγωνικά κάλυψης από τραπεζοκαθίσματα.
ii. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, βασική προϋπόθεση το κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχει ήδη στην άδεια του ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και να εξασφαλίζεται
η απρόσκοπτη πρόσβαση και προσπελασιμότητα των πεζοδρομίων και των πλατειών.
B. ορίζει αρμόδια επιτροπή για την εξέταση των αιτήσεων, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
1.
2.
3.
4.

κο Μιχάλη Τράκα, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
κο Χρήστο Πετράκη, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας,
κο Ιωάννη Αναστασίου, Προϊστάμενο Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας,
κο Δημήτριο Τούτουζα, Δημοτικό Σύμβουλο (εκπρόσωπος μειοψηφίας).

Έργο της εν λόγω επιτροπής, είναι η εξέταση και αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων, ενώ η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αξιολόγηση, θα γνωμοδοτεί προς την
Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου
και η οποία θα αποφασίζει για την προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, ως και τη λήξη των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
και Περικλής Ζήκας.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρεκλείτης και Γεώργιος Ρεμούνδος,
δήλωσαν αποχή.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Μιχαήλ Υφαντής.
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Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 64/2020.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη
Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α.
Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Π. Δεμέστιχας, Γ. Αυγερινός, Β.
Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Κ.-Π. Τίγκας, Χ.
Στάϊκος, Λ. Ρίζος, Π. Ζήκας.

