
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
       Αριθ. Αποφ. 43/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 5/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας για αποξήλωση υφιστάμενης και κατασκευή 
νέας ράμπας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο της πόλης του Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη 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. 8189/09-05-2019 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                           ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                            
4. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ                               

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία 

Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το εδ. ii της παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, 
προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης 

ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), 
πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, 

χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης 
υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών 
περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, 

εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης 
(Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, 

Με την αριθ. πρωτ. 6343/18-04-2019 αίτησή της μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά, η εταιρεία ΣΤΑΤ ΑΤΕ, για λογαριασμό της Τράπεζας 
Πειραιώς, ζητά την έγκριση για την αποξήλωση της υφιστάμενης ράμπας 

ΑΜΕΑ στο κατάστημα της τράπεζας Πειραιώς και κατασκευή νέας. 

ΑΔΑ: 6ΥΗΨΩΨΛ-ΣΑ6



 

 

Συνημμένα στην αίτηση προσκομίστηκαν σχέδια αποτύπωσης υφιστάμενης 
κατάστασης και αρχιτεκτονικό σχέδιο της πρότασης κατασκευής νέας 

ράμπας έμπροσθεν του καταστήματος της τράπεζας Πειραιώς. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις για την κατασκευή της 

νέας ράμπας απαιτείται έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. 
Φλώρινας και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιου. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλάτος του πεζοδρομίου έμπροσθεν του 

καταστήματος επαρκή για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών καθώς 
και ότι η αποξήλωση της υφιστάμενης ράμπας θα αποκαταστήσει την χρήση 

του πεζοδρομίου επί του οποίου είναι κατασκευασμένη, προτείνεται η 
έγκριση των εργασιών αποξήλωσης και κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ με την 
προϋπόθεση την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 

Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης και έγκρισης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να ενημερωθεί ο 

Δήμος Αμυνταίου εγγράφως και να προσκομιστεί εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης ύψους 1.000,00€. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη 

της: 
1. Το εδ. ii της παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης»   

2. Την αριθ. 215/2018 απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου 
3. Την αριθ. 165/2011 απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου 
4. Την αριθ. 6343/18-04-2019 αίτηση της εταιρείας ΣΤΑΤ ΑΤΕ μαζί με 

τα σχετικά δικαιολογητικά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις εργασίες αποξήλωσης της υφιστάμενης ράμπας ΑΜΕΑ με 
ταυτόχρονη αποκατάσταση του πεζοδρομίου, και την κατασκευή νέας 

ράμπας έμπροσθεν του καταστήματος της τράπεζας Πειραιώς, με την 
προϋπόθεση της θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 

Π.Ε. Φλώρινας. 

Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης και έγκρισης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να ενημερωθεί ο 

Δήμος Αμυνταίου εγγράφως και να προσκομιστεί εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης ύψους 1.000,00€. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2019 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

      Ο  Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

                                                                                                 1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 
                                                                                                 2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                        3. ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α.                                                                                                 

ΑΔΑ: 6ΥΗΨΩΨΛ-ΣΑ6
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