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«2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντι-
μετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να 
χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους, τους 
τρίτεκνους και πολύτεκνους είδη διαβίωσης ή περίθαλψης, 
κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους 
επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκει-
νται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε 
συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, 
ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών 
ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισο-
δηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης 
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Άρθρο 59

Ρύθμιση θεμάτων

προϋπολογισμού των Δ.Ε.Υ.Α.

Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κά-
λυψη των λειτουργικών τους αναγκών κατά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του έτους 2021, για όσο χρονικό 
διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων 
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν 
της 30ής.6.2021, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) μπορεί να αιτούνται οικονο-
μικής ενίσχυσης από τους μετόχους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, με 
ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους 
εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. 
Η οικονομική ενίσχυση των Δ.Ε.Υ.Α. κατά το παρόν δεν 
λογίζεται ως επιχορήγηση.

Άρθρο 60

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους 

χώρους από καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) - Τροποποίηση του 

άρθρου 65 του ν. 4688/2020

Το πρώτο, τέταρτο, και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), σχετικά με την πα-
ραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανά-
πτυξη τραπεζοκαθισμάτων τροποποιούνται και η παρ. 1 
διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως την 31η.10.2021, με απόφαση της υπηρεσίας 
του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση 
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του 
ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του 
αναλογούντος και προβλεπομένου 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, ύστερα από αίτηση του εν-
διαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται 
δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι 
του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να 
είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπε-
ζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη 

άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος 
από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες 
προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). 
Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμ-
βάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής 
Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην 
προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους 
ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγμα-
τος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη 
μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς 
και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό».

Άρθρο 61

Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης 

από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων 

συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την 

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που 

προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 

με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) ως προς 
τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την 
προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονο-
μικής κρίσης, που προκλήθηκε από την COVID-19 με 
τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατά την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 
του ν. 4412/2016 (Α’ 147), παρατείνεται από τη λήξη της 
έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 62

Παράταση ισχύος δυνατότητας προσαύξησης 

έως τριάντα τοις εκατό (30%) του αριθμού 

των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων των δήμων ή περιφερειών που 

συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου και του 

προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 
(Α’  214) ως προς τη δυνατότητα προσαύξησης, έως 
τριάντα τοις εκατό (30%), του αριθμού των ωρών υπε-
ρωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των δήμων ή 
περιφερειών και του προσωπικού της δημοτικής αστυνο-
μίας, που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου των μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 63

Άρση αργίας αιρετών σε περίπτωση άρσης των

περιοριστικών όρων ή της προσωρινής 

κράτησης μετά από αμετάκλητη παραπομπή 

για κακούργημα - Τροποποίηση της παρ. 1

του άρθρου 236Α του ν. 3852/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 236Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87) 
τροποποιείται το τρίτο εδάφιο και το άρθρο 236Α δια-
μορφώνεται ως εξής:
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