
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 168/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 
15461/31-7-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 
µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει  και κατ’ εφαρµογή 
των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 
14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, 
για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους από 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Αναστάσιος Παπαχρηστου 

5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστάσιος Παπαχρηστου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ. 
14339/17-7-2020 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ Καλφα , στην οποία αναφέρονται τα εξής:     
«Σας πληροφορούµε ότι: 

α. Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 65 του Νόµου Υπ. Αριθµ. 4688 ΦΕΚ αρθ. 101 /24-05-2020 
που αφορά ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος(ΚΥΕ) Επιτρέπεται, µέχρι τις 30-11-2020, η παραχώρηση ατελώς, µε απόφαση 
της αρµόδιας υπηρεσίας του οικείου δήµου και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, πρόσθετου 
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε τους ειδικότερα αναφερόµενους όρους 
και προϋποθέσεις, 

β. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 65 του Νόµου Υπ. Αριθµ. 4688 ΦΕΚ αρθ. 101 /24-05-2020 που 
αφορά ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος(ΚΥΕ), ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η µείωση των τελών χρήσης του προβλεπόµενου στην 
άδεια κοινόχρηστου χώρου σε ποσοστό 40%, όπου ο ∆ήµος δεν δύναται να παραχωρήσει πρόσθετο 
κοινόχρηστο χώρο Ατελώς. 

γ. Όσα καταστήµατα έχουν ήδη πληρώσει τον κοινόχρηστο χώρο του έτους 2020 και δεν δύναται 
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 65 του Νόµου Υπ. Αριθµ. 4688 ΦΕΚ αρθ. 101 /24-05-2020 να τους 
παραχωρηθεί πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων Ατελώς, 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η έκπτωση αυτή να εφαρµοστεί στο αµέσως  επόµενο ηµερολογιακό έτος. 

ΑΔΑ: 6894ΩΡ6-26Γ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τον αριθµό των αιτήσεων που θα εγκριθούν για  να παραχωρηθεί πρόσθετος 
κοινόχρηστος χώρος  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων δύναται να τον γνωρίζουµε έπειτα από την 
Γνωµοδότηση της Τροχαίας.» 
 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 168/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το  
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. τις διατάξεις του ν 4688/2020 
3. την υπ’αριθµ  14339/17-7-2020 εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους 
χώρους από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως αυτή αναλύεται παραπάνω. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 168/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 4. Στέφανος Μπιγγας 
 5. Ευστάθιο Κοκκινιδης 
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