
 

 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

       Αριθ. Αποφ. 34/2018 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 6/2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δ. Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 13:00 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. 7912/06-06-2018 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. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                       ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                          
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                              ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                           ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
4. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία 
Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 του Ν. 3852/2010 αν απουσιάζει ή 

κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της 

πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφου. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος Βολιώτης Αργύριος, 

Αντιπρόεδρος. 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

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

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως 

εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθ. 343/2016 απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου περί έγκρισης Κανονισμού 

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

Ηπείρου -Δ. Μακεδονίας περί έγκρισης της 343/2016 απόφασης Δ.Σ. 
Αμυνταίου. 
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Α. Επειδή με την εφαρμογή του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων  (ΚΚΧ) 
οφείλει ο δημότης-επιχειρηματίας να προσέλθει στο Δήμο και να καταθέσει αίτηση για 
χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων εντός συγκεκριμένης χρονικής 
προθεσμίας,  

Επειδή στην περίπτωση που η ανωτέρω αίτηση κατατεθεί πέραν της ορισμένης 
προθεσμίας, επιβάλλεται διπλάσιο τέλος από αυτό που κανονικά αναλογεί, σε 
αντίθεση με ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, 

Εισηγούμαστε  

Την  κατάργηση της παρ. 1.4 του άρθρου 8 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
του Δήμου Αμυνταίου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:    

«Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 30 
Μαρτίου κάθε έτους. 
Αιτήματα παραχώρησης ή τροποποίησης κοινόχρηστων χώρων θα γίνονται δεκτά 
μετά την έλευση της παραπάνω προθεσμίας με την επιβολή διπλάσιου τέλους από 
αυτό που αναλογεί, με εξαίρεση  τις περιπτώσεις που αφορούν καταστήματα των 
οποίων η προέγκριση εκδόθηκε μετά 30 Μαρτίου του τρέχοντος έτους». 

Β. Επειδή στις 21/06/2017 εκδόθηκε νέα Υγειονομική Διάταξη από το Υπουργείο 
Υγείας που αφορά τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης,  

Εισηγούμαστε 

Β1. Την αντικατάσταση του εδ. 32 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού ως εξής: 
“32. Η υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.201σ7 τεύχος Β’), 
Υγειονομική Διάταξη με θέμα «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.»”. 

Β2. Την προσθήκη εδαφίου 28 στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού ως εξής: «28.  
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης οι οποίες χρησιμοποιούν υπαίθριο δημοτικό 
κοινόχρηστο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, η μέγιστη δυναμικότητά 
τους σε καθήμενα εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού 
του υπαίθριου χώρου που νομίμως θα χρησιμοποιηθεί δια του 0,70 τ.μ.». 

Γ. Εισηγούμαστε  

Την κατάργηση των κάτωθι αναγραφόμενων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 
παρόντος Κανονισμού: 

«Απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαστικών τραπεζοκαθισμάτων.  

Για τραπεζοκαθίσματα των οποίων η κατασκευή τους δεν είναι συνήθης, απαιτείται 
έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.».» 

Ο Αντιπρόεδρος 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 05/06/2018 εισήγηση της Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών 

Δ. Αμυνταίου 
4. Την εισήγηση του Αντιπροέδρου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δ. 
Αμυνταίου ως εξής: 

1. Την  κατάργηση της παρ. 1.4 του άρθρου 8 του Κανονισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αμυνταίου, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 

«Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται από 1η Ιανουαρίου μέχρι 
και 30 Μαρτίου κάθε έτους. 

Αιτήματα παραχώρησης ή τροποποίησης κοινόχρηστων χώρων θα γίνονται 
δεκτά μετά την έλευση της παραπάνω προθεσμίας με την επιβολή διπλάσιου 
τέλους από αυτό που αναλογεί, με εξαίρεση  τις περιπτώσεις που αφορούν 

καταστήματα των οποίων η προέγκριση εκδόθηκε μετά 30 Μαρτίου του 
τρέχοντος έτους». 

2. Την αντικατάσταση του εδ. 32 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού 
ως εξής: “32. Η υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 
2161/23.06.201σ7 τεύχος Β’), Υγειονομική Διάταξη με θέμα «Υγειονομικοί 

όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και 
άλλες διατάξεις.»”. 

3. Την προσθήκη εδαφίου 28 στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού ως 
εξής: «28.  Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης οι οποίες χρησιμοποιούν 

υπαίθριο δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων 
πελατών, η μέγιστη δυναμικότητά τους σε καθήμενα εξυπηρετούμενα 
άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του υπαίθριου χώρου που 

νομίμως θα χρησιμοποιηθεί δια του 0,70 τ.μ.». 

4. Την κατάργηση των κάτωθι αναγραφόμενων της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού: 

«Απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαστικών τραπεζοκαθισμάτων.  

Για τραπεζοκαθίσματα των οποίων η κατασκευή τους δεν είναι συνήθης, 

απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά από εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης.». 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 34/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

                                                                                                 1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 
                                                                                                 2. ΙΩΑΝΝΔΟΥ Χ. 
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                                            3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.                                                                                                                                                                                                 
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