
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   96/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 12/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Εισήγηση για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 65 του 
Ν. 4688/2020. 

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 7479/27-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101Α) αναφέρονται 
τα εξής: 

«Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ.1  παραχώρηση 
πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας 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%). 

Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι 
δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την 
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ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον 
εσωτερικό αύλειο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.32009 (ΦΕΚ 1988Β΄/23-05-
2020) ισχύουν τα κάτωθι: 

«Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη 
διάταξη των καθισμάτων ως εξής: 

α) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν 
τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
αυτών ορίζεται στα 0,70 μέτρου (παράρτημα 4) 

β) ‘Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο, παράπλευρων τραπεζιών 
τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
αυτών ορίζεται στα 1,10 μέτρου  (Παράρτημα 5) 

γ) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών 
τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση 
μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μέτρου (Παράρτημα 6).» 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος να προσέρχονται στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να 
καταθέσουν αίτηση χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

Θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων που θα 
τοποθετήσουν στον χορηγούμενο χώρο, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπολογιστεί η μείωση των τελών χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου σε ποσοστό επί τοις εκατό (%),και μέχρι 50%, σε σχέση 
με των αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων που ορίζει η άδεια λειτουργίας του 
καταστήματος ότι μπορούν  να αναπτύξουν στον εξωτερικό χώρο αυτού. 

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101Α΄) 
2. Τις διατάξεις του αρθ.1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23-05-2020 (ΦΕΚ 

1988Β’) 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Εγκρίνει την μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ποσοστό 
επί τοις εκατό (%), και μέχρι 50%, σε σχέση με των αριθμό των 
τραπεζοκαθισμάτων που ορίζει η άδεια λειτουργίας του καταστήματος ότι 
μπορούν  να αναπτύξουν στον εξωτερικό χώρο αυτού. 

Βασική προϋπόθεση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
να καταθέσουν αίτηση χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
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Αμυνταίου και να αναφέρουν τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων που θα 
τοποθετήσουν στον χορηγούμενο χώρο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23-05-2020 (ΦΕΚ 1988Β’). 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 96/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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