ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης/04-05-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 44/2020
Αύξηση παρεχόμενων τετραγωνικών μέτρων στους προς ενοικίαση
ΘΕΜΑ: από επιχειρήσεις κοινόχρηστους χώρους.
Στο Βελβεντό, στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00, τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε
συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1012/22-04-2020 πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
Παπαδημητρίου Ζήνων
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μυλωνά Κατίνα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία είχε
αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:
Στις 29/4/2020 λάβαμε επιστολή του Βουλευτή του Νομού μας κου Μιχάλη
Παπαδόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
Προς: Δήμαρχο Βελβεντού, κ. Μανώλη Στεργίου
Κοινοποίηση: Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ.
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης λόγω του covid-19 είναι ανυπολόγιστες
και άγνωστες. Απειλούν την βιωσιμότητα τόσο των θέσεων εργασίας όσο και της
επιχειρηματικότητας και γι’ αυτό πρέπει όλοι μαζί, να βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να
παρέχουμε μια γενναία υποστήριξη, όπου και όσο καλύτερα μπορούμε.
Επικοινωνώ μαζί σου για να σου καταθέσω μια πρόταση ιδιαιτέρως ευνοϊκή
αλλά και αναγκαία για τις μικρές και μεγάλες, Επιχειρήσεις Καφέ - Μπαρ και Εστίασης,
του Δήμου Βελβεντού.
Προτείνω την προσωρινή αύξηση των παρεχόμενων τετραγωνικών, σε
όσες επιχειρήσεις βέβαια το επιθυμούν, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους
πεζόδρομους και τις πλατείες του Δήμου, όπου αυτό είναι εφικτό και δεν εμποδίζει την
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, χωρίς επιπλέον ενοίκιο και όλα αυτά με σεβασμό
στον δημόσιο χώρο και την χρήση του. Στόχος, η δυναμική επανάκαμψη των
Επιχειρήσεων αυτών και ο περιορισμός της οικονομικής ζημιάς, λόγω των μέτρων
ασφάλειας που αποφάσισε η Κυβέρνηση.
Θα χαρώ ιδιαιτέρως να εξετάσετε την πρόταση μου, στο επερχόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βελβεντού και να λάβατε θετική απόφαση.
Είμαι πάντα στην διάθεσή σας, για οτιδήποτε χρειαστεί.
Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος
Με βάση την πρόταση του κου Βουλευτή θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής:
1. Στον Δήμο Βελβεντού που συστάθηκε και άρχισε να επαναλειτουργεί από
1/9/2019 η διάθεση κοινόχρηστων χώρων για το παρελθόν έτος είχε ήδη
διευθετηθεί από τον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Σερβίων-Βελβεντού μέχρι
τέλους του οικ. έτους 2019.
2. Εκ μέρους του επαναλειτουργούντος Δήμου Βελβεντού ο καθορισμός των
διαθέσιμων κοινόχρηστων χώρων προς ενοικίαση σε επιχειρήσεις κυρίως
εστίασης και ψυχαγωγίας για το έτος 2020 έγινε με βάση την 16/2020 Α.Δ.Σ
περί «καθορισμού τμημάτων χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων».
3. Ο καθορισμός έλαβε υπόψη όλη την σχετική νομοθεσία, με γνώμονα την
ανάγκη αφενός να εξυπηρετηθούν οι επιχειρήσεις για την πελατεία τους,
αφετέρου δε να εξυπηρετηθεί το κοινό γενικά και ειδικά η νεολαία, η τρίτη
ηλικία και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
χρήσης κοινόχρηστων χώρων ελεύθερων από κάθε μορφή νόμιμης κατάληψης.
Επίσης ελήφθη υπόψη και η είσπραξη του προβλεπόμενου εσόδου από τα
ανταποδοτικά τέλη προς όφελος του Δήμου.
4. Η ποσοστιαία αναλογία των προς κατάληψη σε σχέση με τους ελεύθερους
κοινόχρηστους χώρους προβλέπεται από τη νομοθεσία και ανέρχεται το πολύ
στο 50% για κάθε κατηγορία.
5. Ακολούθησαν εκ μέρους του Δήμου εντός του Μαρτίου οι αιτήσεις των
επιχειρηματιών που ενδιαφέρονταν για ενοικίαση κοινόχρηστων χώρων και στις
αρχές Απριλίου εκδόθηκαν οι σχετικές άδειες κατάληψης χώρου οικ. έτους
2020. Οι άδειες που αφορούν καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας προς το
παρόν παραμένουν ανενεργές λόγω των απαγορευτικών μέτρων για την
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού GOVID-19.
6. Με τα νέα προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού
GOVID-19 υποχρεώνονται οι καταστηματάρχες στους υπαίθρους χώρους να
αραιώσουν σημαντικά τα τραπεζοκαθίσματα με συνέπεια να εξυπηρετούν
περίπου το 50% των πελατών της πρότερης συνήθους κατάστασης. Η πρόταση
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του βουλευτή Μ. Παπαδόπουλου προτρέπει στην αύξηση του χώρου κατάληψης
για τα τραπεζοκαθίσματα ώστε δυνητικά να μπορεί να εξυπηρετείται
μεγαλύτερος αριθμός πελατών.
7. Όπως έχει η κατάσταση των κοινόχρηστων χώρων στο ιστορικό κέντρο του
Βελβεντού, όπου κατ’ εξοχήν βρίσκονται και οι αναφερόμενες στην επιστολή
επιχειρήσεις, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευχέρεια κατάληψης πρόσθετου χώρου.
Κάθε περαιτέρω ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα είναι εις βάρος του
διαθέσιμου χώρου για το κοινό. Προσαύξηση τετραγωνικών μπορεί να γίνει α)
στο χώρο της κεντρικής πλατείας στην οποία σήμερα με βάση τις εκδοθείσες
άδειες καταλαμβάνεται περίπου το 40% του κοινόχρηστου χώρου και β) στο
χώρο της πλατείας «Πλάτανος» (ανατολικό και δυτικό τμήμα) στην οποία
σήμερα με βάση τις εκδοθείσες άδειες καταλαμβάνεται περίπου το 40% του
κοινόχρηστου χώρου. Αυτό μπορεί να επεκταθεί στο ανώτερο προβλεπόμενο
από το νόμο ποσοστό, ήτοι να διατεθεί στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις χώρος
ίσος με το 10% του συνολικού χώρου, ώστε η συνολική κάλυψη να φτάσει στο
νόμιμο όριο κατάληψης του 50% και μόνον για την περίοδο που θα ισχύουν τα
μέτρα.
8. Στην περίπτωση της οδού Ειρήνης & Φιλίας τις ώρες που λειτουργεί ως
πεζόδρομος και με με βάση το άρθρο 2 της Απόφασης 52907/31-12-2009 του
ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/τ. Β/31/12/2009) δεν υπάρχει ευχέρεια χώρου για
επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων, διότι πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη
ζώνη προσπέλασης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα,
οχήματα μεταφοράς ΑμεΑ κ.λ.π.) πλάτους 3,5 μ. που πρέπει να παραμένει
ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της.
9. Σε περίπτωση που υπάρξουν αιτήσεις επιχειρήσεων για κατάληψη πρόσθετου
χώρου, θα τροποποιηθούν οι ήδη εκδοθείσες άδειες.
Μετά από αυτά και στο πνεύμα της επιστολής του βουλευτή κ. Μιχάλη
Παπαδόπουλου, αλλά και στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας του Δήμου καλείται το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει τη διάθεση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου σε
ποσοστό 10% α) στην κεντρική πλατεία και β) στην πλατεία «Πλάτανος» και στα δύο
τμήματα και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, οπότε και
θα τροποποιηθούν οι υφιστάμενες σημερινές άδειες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο
συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διάθεση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου σε ποσοστό 10% κατά το
διάστημα εφαρμογής μέτρων προστασίας του COVID 19: α) στην κεντρική πλατεία και
β) στην πλατεία «Πλάτανος» στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας του Δήμου
Βελβεντού.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 5 Μαΐου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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