
 

 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

       Αριθ. Αποφ. 24/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 3/2019της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 34/2016 απόφασης ΕΠΖ που αφορά 

«Εισήγηση για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Κανονισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων Δ. Αμυνταίου». 

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 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

 Την παρ.1 του αρθ.50 του ν.4257/2014 
 Την αριθ. 343/2016 απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου περί έγκρισης 

Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου.  
 Το αρ. πρωτ. 166692/31-10-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου -Δ. Μακεδονίας περί έγκρισης της 343/2016 

απόφασης Δ.Σ. Αμυνταίου. 
 Το αρ. πρωτ. 3922/12-03-2019 αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου 

Αμυνταίου 

Επειδή με την εφαρμογή του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (ΚΚΧ) 
ο δημότης-επιχειρηματίας οφείλει να προσέλθει στο Δήμο να καταθέσει 
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αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων και να πληρώσει 
εφάπαξ το αναλογούν ποσό και λόγο της οικονομικής κρίσης,   

Εισηγούμαστε  

Την τροποποίηση του άρθρου 7 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του 

Δήμου Αμυνταίου (ΑΔΑ: 7ΑΚ5ΩΨΛ-ΙΘ5) ως προς την παράγραφο της 
εφάπαξ πληρωμής του ποσού ως εξής: 

«Το αναλογούν τέλος θα καταβάλλεται,  

α) εφάπαξ,  

β) σε τρεις δόσεις (αφορά μόνο ποσά άνω των 200,00€). Η πρώτη δόση 

θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% του οφειλόμενου ποσού και θα 
καταβάλλεται στον Δήμο έως 30 Απριλίου κάθε έτους. Οι επόμενες 
ισόποσες δύο δόσεις, ποσοστού 25% του οφειλόμενου ποσού, θα 

καταβάλλονται στον Δήμο έως 31 Μαΐου και έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, 
αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση των δόσεων η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση της 
εμπρόθεσμης καταβολής όλων των δόσεων και αναγράφονται σε αυτή ο 
αριθμός του τριπλοτύπου είσπραξης του ποσού που προκαταβλήθηκε, οι 

δόσεις που απομένουν και οι αντίστοιχες προθεσμίες καταβολής. Η μη 
καταβολή ή η εκπρόθεσμη καταβολή έστω και μιας δόσης συνεπάγεται 

αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση την ανάκληση της αδείας, οπότε η 
χρήση του χώρου θεωρείται αυθαίρετη. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν 

επιστρέφονται. Οι αριθμοί των αποδεικτικών είσπραξης όλων των δόσεων 
αναγράφονται στο σώμα της άδειας.».» 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή των τροποποιήσεων που αναφέρονται 

στην ανωτέρω εισήγηση. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε 

υπόψη της: 

1. Την παρ. 2 του αρθ. 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 

2. Το εδ. (v) της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 
3. Την από 21/03/2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δ. Αμυνταίου 
4. Την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 7 του Κανονισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων του Δήμου Αμυνταίου (ΑΔΑ: 7ΑΚ5ΩΨΛ-ΙΘ5) ως προς την 
παράγραφο της εφάπαξ πληρωμής του ποσού ως εξής: 

«Το αναλογούν τέλος θα καταβάλλεται,  

α) εφάπαξ,  

β) σε τρεις δόσεις (αφορά μόνο ποσά άνω των 200,00€). Η πρώτη δόση 

θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% του οφειλόμενου ποσού και θα 
καταβάλλεται στον Δήμο έως 30 Απριλίου κάθε έτους. Οι επόμενες 
ισόποσες δύο δόσεις, ποσοστού 25% του οφειλόμενου ποσού, θα 

καταβάλλονται στον Δήμο έως 31 Μαΐου και έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, 
αντίστοιχα. 
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Στην περίπτωση των δόσεων η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση της 
εμπρόθεσμης καταβολής όλων των δόσεων και αναγράφονται σε αυτή ο 

αριθμός του τριπλοτύπου είσπραξης του ποσού που προκαταβλήθηκε, οι 
δόσεις που απομένουν και οι αντίστοιχες προθεσμίες καταβολής. Η μη 

καταβολή ή η εκπρόθεσμη καταβολή έστω και μιας δόσης συνεπάγεται 
αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση την ανάκληση της αδείας, οπότε η 
χρήση του χώρου θεωρείται αυθαίρετη. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν 

επιστρέφονται. Οι αριθμοί των αποδεικτικών είσπραξης όλων των δόσεων 
αναγράφονται στο σώμα της άδειας.».» 

Β. Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται την έγκρισή τους από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2019 
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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