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ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 14/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα:
΄Δγκριση τροποποίησης τοσ Κανονισμού Κοινοτρήστων τώρων Γήμοσ
Αμσνταίοσ.
Αριθ. Απόυασης: 215/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 04 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 9123/27-06-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ησάλλεο
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Κόιθαο Παλαγηώηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Λερόβνπ θ. Σόκνπ
Πέηξνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Α. Βνιηώηεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Σ. Γεώξγνπ.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σελ κε αξηζκό
απόθαζε 34/2018 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ κε αξηζκό απόθαζε 1/2018 ηεο
Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο:
«Έρνληαο ππόςε:
1. Σελ αξηζ. 343/2016 απόθαζε Γ.. Ακπληαίνπ πεξί έγθξηζεο Καλνληζκνύ
Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
2. Σν αξ. πξση. 166692/31-10-2016 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ Γ. Μαθεδνλίαο πεξί έγθξηζεο ηεο 343/2016 απόθαζεο Γ.. Ακπληαίνπ.
Α. Δπεηδή κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Κανονισμού Κοινοτρήστων Υώρων (ΚΚΥ) νθείιεη ν
δεκόηεο-επηρεηξεκαηίαο λα πξνζέιζεη ζην Γήκν θαη λα θαηαζέζεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε
άδεηαο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ εληόο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο,
Δπεηδή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ αίηεζε θαηαηεζεί πέξαλ ηεο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο,
επηβάιιεηαη δηπιάζην ηέινο από απηό πνπ θαλνληθά αλαινγεί, ζε αληίζεζε κε όηη ίζρπε κέρξη
ζήκεξα,
Δηζεγνύκαζηε
Σελ θαηάξγεζε ηεο παξ. 1.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλνληζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο:
«Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα θαηαηίζεληαη από 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη 30 Μαξηίνπ
θάζε έηνπο.
Αηηήκαηα παξαρώξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζα γίλνληαη δεθηά κεηά ηελ
έιεπζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο κε ηελ επηβνιή δηπιάζηνπ ηέινπο από απηό πνπ αλαινγεί,
κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ θαηαζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε πξνέγθξηζε εθδόζεθε
κεηά 30 Μαξηίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο».
Β. Δπεηδή ζηηο 21/06/2017 εθδόζεθε λέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε από ην Τπνπξγείν Τγείαο πνπ
αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο,
Δηζεγνύκαζηε
Β1. Σελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδ. 32 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ σο εμήο: “32. Ζ
ππ’ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 2161/23.06.201ζ7 ηεύρνο Β’), Τγεηνλνκηθή
Γηάηαμε κε ζέκα «Τγεηνλνκηθνί όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ /
πνηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.»”.

Β2. Σελ πξνζζήθε εδαθίνπ 28 ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ σο εμήο: «28. Οη
επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ ππαίζξην δεκνηηθό θνηλόρξεζην
ρώξν γηα εμππεξέηεζε θαζήκελσλ πειαηώλ, ε κέγηζηε δπλακηθόηεηά ηνπο ζε θαζήκελα
εμππεξεηνύκελα άηνκα πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηνπ εκβαδνύ ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ πνπ
λνκίκσο ζα ρξεζηκνπνηεζεί δηα ηνπ 0,70 η.κ.».
Γ. Δηζεγνύκαζηε
Σελ θαηάξγεζε ησλ θάησζη αλαγξαθόκελσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξόληνο
Καλνληζκνύ:
«Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
Γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή ηνπο δελ είλαη ζπλήζεο, απαηηείηαη έγθξηζε
ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κεηά από εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ,
Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο.».»

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:


Σελ κε αξηζκό απόθαζε 34/2018 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο



Σελ κε αξηζκό απόθαζε 1/2018 ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο



Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ θαηάξγεζε ηεο παξ. 1.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλνληζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο:
«Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα θαηαηίζεληαη από 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη 30 Μαξηίνπ
θάζε έηνπο.
Αηηήκαηα παξαρώξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζα γίλνληαη δεθηά κεηά ηελ
έιεπζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο κε ηελ επηβνιή δηπιάζηνπ ηέινπο από απηό πνπ αλαινγεί,
κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ θαηαζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε πξνέγθξηζε εθδόζεθε
κεηά 30 Μαξηίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο».
Β. Δπεηδή ζηηο 21/06/2017 εθδόζεθε λέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε από ην Τπνπξγείν Τγείαο πνπ
αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο,
Β1. Σελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδ. 32 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ σο εμήο: “32. Ζ
ππ’ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 2161/23.06.201ζ7 ηεύρνο Β’), Τγεηνλνκηθή
Γηάηαμε κε ζέκα «Τγεηνλνκηθνί όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ /
πνηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.»”.

Β2. Σελ πξνζζήθε εδαθίνπ 28 ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ σο εμήο: «28. Οη
επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ ππαίζξην δεκνηηθό θνηλόρξεζην
ρώξν γηα εμππεξέηεζε θαζήκελσλ πειαηώλ, ε κέγηζηε δπλακηθόηεηά ηνπο ζε θαζήκελα
εμππεξεηνύκελα άηνκα πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηνπ εκβαδνύ ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ πνπ
λνκίκσο ζα ρξεζηκνπνηεζεί δηα ηνπ 0,70 η.κ.».
Γ. Σελ θαηάξγεζε ησλ θάησζη αλαγξαθόκελσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ:
«Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
Γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή ηνπο δελ είλαη ζπλήζεο, απαηηείηαη έγθξηζε
ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κεηά από εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ,
Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο.».»
H παξνύζα απόθαζε ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ από 01 Ηνπλίνπ 2018.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 215/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

