
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 2-6-2020   7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 2αν του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  

7171/29-5-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  16ο Η.Δ. 

Μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων και τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους 

πληττόμενους (ΚΑΔ) λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν είκοσι τέσσερις (24) και απόντες τρεις (3) ήτοι: οι κ.κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου 

Αικατερίνη και Καβαλάρης Ιωάννης                      

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)    Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη    Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Γκιζελή Αλίκη      Καβαλάρης Ιωάννης    

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    

Ζερβός Νικόλαος         

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χαροκόπος Παντελής   

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΔΑ:  

Μαραθωνοδρόμου 95             Αριθμ. Απόφ.: 94/2-6-2020 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 7856/11-6-2020 
τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Χανακούλας Αθανάσιος  

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία προσήλθε στις ανακοινώσεις. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τρέζου Μαρία-Ελένη απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 8ου θέματος Η.Δ. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νάκας Αριστείδης και Δημουλά Ελισσάβετ - Ελένη απεχώρησαν μετά τη 

ψήφιση του 10ου θέματος Η.Δ. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, Δελακουρίδης Ιωάννης και Μαρούδας Δημήτριος -

Κωνσταντίνος απεχώρησαν μετά τη ψήφιση του 12ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού κ.  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Γκιζελή 

Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, 

Μπονάτσος Χαράλαμπος, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-

Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος 

και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα). 

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Τίθεται υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου: 

- Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 11/11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020): «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» στην οποία παρατίθεται επικαιροποιημένος πίνακας με τον 

Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται, 

- Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 30/30-3-2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020), άρθρο δεύτερο: 

«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», 
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- Οι διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 & 3 του Ν.4688/2020 «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), 

στο οποίο  αναγράφονται τα εξής: 

1. Έως τις 30.11.2020 με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση 

χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του Ν.3028/2020(Α’153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης 

κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να 

εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης……… 

3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ.1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του 

αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%)……..   

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται: 

α. Μείωση 40% στο ετήσιο τέλος κοινοχρήστων χώρων και τελών καθαριότητας και  φωτισμού που αφορά τα 

καταστήματα και τους μη στεγασμένους χώρους.  

β. Μηδενική χρέωση στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών όλων των 

καταστημάτων με υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας, με βάση σχετικών ΠΝΠ. 

γ. Μείωση 40% στο ετήσιο τέλος κοινοχρήστων χώρων η οποία αφορά μόνο τους πληττόμενους (ΚΑΔ) που 

ανέπτυσσαν τραπεζοκαθίσματα  σε κοινόχρηστο χώρο τα προηγούμενα έτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι  που ανήκουν στις  παραπάνω περιπτώσεις  υποχρεούνται να προσκομίσουν  φωτοτυπία  

του λογαριασμού ΔΕΗ (μόνο για την περίπτωση β’) καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί υποχρεωτικής διακοπή 

λειτουργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.   

Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει έως 30/07/2020.  

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Την 11/11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 

76/Α’/2020),  στην οποία παρατίθεται επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται, 

4. Το άρθρο 2 της 30/30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 & 3 του Ν.4688/2020 «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(ΚΥΕ)», 

6. Την υπ΄αριθμ. 145/1-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
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7. Τον οικιστικό χαρακτήρα του Προαστίου μας και το σεβασμό προς το Περιβάλλον, καθώς και το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινόχρηστος χώρος για όλα τα καταστήματα, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Τη μη παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

 

 Εγκρίνει: 

1. Μείωση 40% στο ετήσιο τέλος κοινοχρήστων χώρων και τελών καθαριότητας και  φωτισμού που 

αφορά τα καταστήματα και τους μη στεγασμένους χώρους.  

1α. Μηδενική χρέωση στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών όλων 

των καταστημάτων με υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας, με βάση σχετικών ΠΝΠ. 

2. Μείωση 40% στο ετήσιο τέλος κοινοχρήστων χώρων η οποία αφορά μόνο τους πληττόμενους 

(ΚΑΔ) που ανέπτυσσαν τραπεζοκαθίσματα  σε κοινόχρηστο χώρο τα προηγούμενα έτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι  που ανήκουν στις  παραπάνω περιπτώσεις  υποχρεούνται να προσκομίσουν  φωτοτυπία  

του λογαριασμού ΔΕΗ (μόνο για την περίπτωση 1α’) καθώς και υπεύθυνη δήλωση  περί υποχρεωτικής 

διακοπής λειτουργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.   

Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει έως 30/07/2020.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 94/2020 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  7ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

2-6-2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 11-6-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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