
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
       Αριθ. Αποφ. 21/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 3/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 12:30 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.  6 του 
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 4517/21-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 

(7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) ήτοι:  

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                           ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                          ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
3. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ                                ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

4. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                              
                               

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία 

Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: 

Σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και 

στοιχεία.  

Με την αριθ. πρωτ. 4149/15-03-2019 αίτησή του μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά, ο κ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Φώτιος του Νικολάου, κάτοικος 

Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου, ζητά τη χορήγηση 1ης άδειας κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρο επί της πλατείας Γ. ΜΟΔΗ (Πλατεία αγοράς) έναντι του 

καταστήματός του, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. 

Καθώς ο χώρος αυτός αποτελεί α) κάθε Δευτέρα τμήμα της λαϊκής αγοράς 

της Δ.Κ. Αμυνταίου ή όποτε αυτή ορίζεται σε περίπτωση επίσημη (όπως 
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Δεύτερη μέρα του Πάσχα ή Καθαρά Δευτέρα), και β) τμήμα της ετήσιας 
εμποροπανήγυρης του Αμυνταίου, 

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη χορήγηση 1ης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου 
χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στο ανωτέρω κατάστημα, με 

την προϋπόθεση ότι τις ανωτέρω ημέρες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς και 
της ετήσιας εμποροπανήγυρης δεν θα αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα στο 
χώρο αυτό. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Την παρ. 1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης»   

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 13 του Ν.Δ. 24/9-20/10/1958, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από ρο αρθρ. 3 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α)και 

τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε από τα αρθ. 54 και 57 του Ν. 
1416/84 (ΦΕΚ 18Α), 26 του Ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2Α) καθι 6 του Ν. 
1900/90 (ΦΕΚ 125Α) και 16 του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137Α) 

3. Την αριθ. 215/2018 απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου 
4. Την αριθ. 165/2011 απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου 

5. Την αριθ. 4297/18-03-2019 αίτηση του κ. ΤΣΙΡΩΝΗ Φώτιου του 
Νικολάου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, με την οποία ζητά να 

του χορηγηθεί 1η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθσιμάτων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Τη χορήγηση 1η άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στον κ. 
ΤΣΙΡΩΝΗ Φώτιο του Νικολάου, επί της πλατείας Γ. ΜΟΔΗ (Πλατεία 
αγοράς), έναντι του καταστήματός του, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), που βρίσκεται στην οδό Ι. Δραγούμη, στην Δ.Κ. Αμυνταίου Δ. 
Αμυνταίου,  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως αποτυπώνεται στον 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

Γ. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον ανωτέρω χώρο 
κάθε Δευτέρα, ημέρα διενέργειας της λαϊκής αγορά της Δ.Κ. Αμυνταίου ή 

όποια άλλη ορίζεται σε περίπτωση επίσημης αργίας (π.χ. Δεύτερη μέρα του 
Πάσχα ή Καθαρά Δευτέρα) καθώς επίσης και κατά τις ημέρες διενέργειας 
της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Αμυνταίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 
                                                                                                 1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 
                                                                                                 2. ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α. 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                        3. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ. 
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