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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της αριθ. 03/2020
συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης

αριθ. απόφασης 04/2020                                                    

Θέμα: «Δωρεάν  παροχή  πρόσθετου  χώρου  για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  σε
καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  των  μέτρων  κοινωνικής
αποστασιοποίησης  για  περιορισμό  της  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19,  στη  Δημοτική
Κοινότητα Νέου Ρυσίου».  

  Το Κοινοτικό Συμβούλιο της 14ης-5-2020 έλαβε χώρα δια περιφοράς καθώς σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-
3-2020  κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-
19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λάβει
χώρα είτε δια περιφοράς κατά την παρ. 5 του άρθρου 67 και την παρ. 1 το άρθρου 167 του
ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην
περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλισης  των  συμβουλίων  οι  συνεδριάσεις  πραγματοποιούνται
κεκλεισμένων των θυρών. 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης, σήμερα 14
Μαΐου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ρυσίου
του  Δήμου  Θέρμης  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  15441/13ης

05.2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε σύμβουλο
και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις  της  παρ.  1  άρθρου  88 του Ν.  4855/2018,  για  συζήτηση και  λήψη απόφασης  στο
παρακάτω θέμα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη. 
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 O πρόεδρος κ.  Χρήστος Θωμάρεϊς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Κοινότητας Νέου Ρυσίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
«Δωρεάν  παροχή  πρόσθετου  χώρου  για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  σε  καταστήματα
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  των  μέτρων  κοινωνικής



αποστασιοποίησης για περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Κοινότητα
Νέου Ρυσίου» και αφού έλαβε υπόψη:

 Το άρθρο 84 του ν. 4555/2018 περί αρμοδιοτήτων των κοινοτήτων
 Το υπ΄ αριθ. Δ.Υ 11.05.2020 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Θέρμης με το οποίο

ζητάει  από  το  κοινοτικό  συμβούλιο  να  καταθέσει  την  εισηγητική  του  πρόταση  για  την
παραχώρηση πρόσθετου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του οικισμού. 

 Την υπ΄ αριθ 24/2015 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου  με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας
Κοινόχρηστων χώρων της  Δ.Κ. Νέου Ρυσίου».

 Τον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων του δήμου του 2016. 

Υποστήριξε ότι:
 

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου, ζητείται να διατυπωθεί η εισήγηση
του  κοινοτικού  συμβουλίου,  σχετικά  με  τη  παραχώρηση  πρόσθετου  χώρου  για  ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη
περιοχή της κοινότητα μας.
Πρότεινε:

έπειτα από τα μέτρα που επέβαλε η πολιτεία στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
κατά της διάδοσης του  κορωνοϊού COVID-19, και προκειμένου να περιορίσει όσο το δυνατό τις
οικονομικές  επιπτώσεις  των  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος, να  παραχωρηθεί
πρόσθετος χώρος στα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στις οδούς όπως περιγράφονται
στο  κανονισμό  λειτουργίας  κοινόχρηστων  χώρων  του  2016  καθώς  και  να  εξετασθεί  η
δυνατότητα  ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων,  σύμφωνα  πάντα  με  τις  προϋποθέσεις  ασφαλούς
διέλευσης.

           Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

    Το Συμβούλιο της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του προέδρου

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

             την  παραχώρηση πρόσθετου  χώρου στα  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  που
δραστηριοποιούνται στις οδούς όπως περιγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας κοινόχρηστων
χώρων του 2016, σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις ασφαλούς διέλευσης, προκειμένου να
μειωθούν  οι  οικονομικές  επιπτώσεις  στους  επαγγελματίες  της  εστίασης,  από  τα  μέτρα  που
επέβαλε  η  πολιτεία,  με  στόχο  τον  περιορισμό  της  εξάπλωσης  του  κορωνοϊού  COVID-19,
σύμφωνα με τη παραπάνω εισήγηση του προέδρου. 

        Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση. 
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