
                                                                                                 
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  4/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 46/2023 

Θέμα: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α΄136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 2227/10-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  Αντωνιάδης Θεοχάρης 
Γεώργου Τρύφων Αβραμίδης Ιωάννης 
Θωμαΐδης Χρήστος Ιωάννου Χρήστος 
Κιοσές Παναγιώτης Καραούλη Αφροδίτη 
Τσαχειρίδης Σπύρος ΓρομπανόπουλοςΤρύφων 
Κύρκου Κυριάκος Σαπαρδάνης Φώτιος 
Μπερμπερίδης Πέτρος Θεοδοσιάδης Πρόδρομος 
Τόμου Πέτρος Ελευθεριάδης Κυριάκος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος   
Θεοδώρου Απόστολος   
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Νάτσης Ιωάννης  
Πέγιου Ιωάννης  
Γυρίκη Ελένη  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Κρητικού Διαμαντούλα   
Σονιάδου Σωτηρία   

Απών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Πριν  τη συζήτηση του 5ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Γεωργού Τρύφων. 

Πριν  τη συζήτηση του 11ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο 
δημοτικός σύμβουλος κ. Τσαχειρίδης Σπύρος. 
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Πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Νάτσης Ιωάννης. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 26ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την με αριθμό 01/2023 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την  Έκθεση Πεπραγμένων 
έτους 2021 ως εξής: 

 . ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για το έτος 2021, ανά τομέα αρμοδιότητας της, σύμφωνα με το 
άρθρο 73 Ν. 3852/10 (ΦΕΚ α΄84) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 

1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων 
(10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των 
αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την 
πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών 
αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που 
αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των 
ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:  

α. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: 

αα. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από 
προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 
καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
αρμοδιότητας του Δήμου, 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

αγ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική 
απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή 
όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία, 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής 
κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη 
νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα 
ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της 
χορήγησης αυτών,  

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 
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βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης 

1. Απόφαση αριθ. 7/2021 με θέμα: Καθορισμός χρήσης γης για εκτάσεις του 
αγροκτήματος Αμυνταίου και της Τ.Κ Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για 
εγκατάσταση ΑΠΕ. 

ββ. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, 
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 ιδιωτικής 
πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών 

1. Απόφαση αριθ. 8/2021 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 
είσοδο – έξοδο γηπέδου, απότμηση και υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου. 

2. Απόφαση αριθ. 10/2021 με θέμα: Χορήγηση ετήσιας άδειας εκσκαφής οδών 
στην COSMOTE για αντιμετώπιση βλαβών και μικρές επεκτάσεις των 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων της. 

3. Απόφαση αριθ. 11/2021 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 
είσοδο – έξοδο γηπέδου, επί αιτήσεως της Παυλίδης-Κοτζαφίλιου Α.Ε.. 

4. Απόφαση αριθ. 12/2021 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 
είσοδο – έξοδο γηπέδου επί αιτήσεως της Δεληπέτη Σταύρου Α.Ε.Β.Ε.. 

5. Απόφαση αριθ. 13/2021 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 
την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 
Τσίπα Αναστάσιου.  

6. Απόφαση αριθ. 14/2021 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 
την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 
Ηλιάδη Διονύσιου. 

7. Απόφαση αριθ. 15/2021 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 
την χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την εφαρμογή ρυμοτομίας στο Ο.Τ 67 
της πόλης του Αμυνταίου με αριθμό ΚΑΕΚ ιδιοκτησίας 470110601003 
ιδιοκτησίας Τολούδη Φωτεινής. 

8. Απόφαση αριθ. 18/2021 με θέμα: Οριοθέτηση χώρων για την τοποθέτηση 
ειδικών κάδων περισυλλογής και ανακύκλωση ειδών ιματισμού. 

9. Απόφαση αριθ. 19/2021 με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: 
"Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου 
Αμυνταίου", προϋπολογισμού 147.925,70€. 

10. Απόφαση αριθ. 20/2021 με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου  με τίτλο: " 
Αναπλάσεις οικισμών -βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου", 
προϋπολογισμού 1.513.780,00€. 

11. Απόφαση αριθ. 23/2021 με θέμα: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για 
το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Τζάτζιου Αναστασίου. 

12. Απόφαση αριθ. 24/2021 με θέμα: Σύσταση δουλείας στο αγρόκτημα Φιλώτα 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης 
Δ.Ε. Φιλώτας» 

13. Απόφαση αριθ. 25/2021 με θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας επέμβασης σε 
κοινόχρηστη έκταση – δημοτική οδό στη Κ. Νυμφαίου, στη κ. Βράγκου 
Ευτέρπη. 

14. Απόφαση αριθ. 26/2021 με θέμα: Σύσταση δουλείας στο αγρόκτημα 
Πελαργού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτας». 

15. Απόφαση αριθ. 27/2021 με θέμα: Είσοδος-έξοδος γηπέδου επί αιτήσεων 
Δημητρίου και Παντελή Κωτσόπουλου. 

16. Απόφαση αριθ. 28/2021 με θέμα: Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Αμυνταίου. 
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17. Απόφαση αριθ. 29/2021 με θέμα: Είσοδος-έξοδος γηπέδου επί αίτησης Βύζα 
Χρυσούλας Δημητρίου. 

18. Απόφαση αριθ. 31/2021 με θέμα: Άδεια επέμβασης σε κοινοτική οδό. 
19. Απόφαση αριθ. 32/2021 με θέμα: Είσοδος-έξοδος γηπέδου επί αίτησης 

Χατζητρύφωνος Ελισάβετ. 
20. Απόφαση αριθ. 33/2021 με θέμα: Έγκριση άδειας κατασκευής εργασιών για 

συλλογή υδάτων από υπερχείλιση βρύσης στην Τ.Κ. Νυμφαίου. 

βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

1. Απόφαση αριθ. 4/2021 με θέμα: Έγκριση ή μη της αίτησης περί 
δεντροφύτευσης στην Τ.Κ Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου 

2. Απόφαση αριθ. 9/2021 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 
μετακίνηση κάδων απορριμμάτων λόγω ανέγερσης οικοδομής. 

3. Απόφαση αριθ. 30/2021 με θέμα: Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αμυνταίου 

βδ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις 
του ν. 2508/1997 (Α' 124), και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των 
σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων 

1. Απόφαση αριθ. 1/2021 με θέμα: Έγκριση της πρότασης κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων σε τμήμα της πόλης του Αμυνταίου  

2. Απόφαση αριθ. 3/2021 με θέμα: Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου ΄΄Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων 
Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα 

3. Απόφαση αριθ. 5/2021 με θέμα: Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας 
παράλληλης υπαίθριας αγοράς του νόμου 4497/2017 (Α’ 171), σε περιοχή 
ευθύνης του Δήμου Αμυνταίου. 

4. Απόφαση αριθ. 6/2021 με θέμα: Μεταφορά θέσης ( αλλαγή θέσης ) στην 
λαϊκή αγορά του Δήμου Αμυνταίου του ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ λόγω κατάργησης της προηγούμενης που κατείχε.  

5. Απόφαση αριθ. 16/2021 με θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 13/2020 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την πιλοτική εφαρμογής αμιγών 
πεζοδρομήσεων στο Αμύνταιο. 

6. Απόφαση αριθ. 17/2021 με θέμα: Τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης 
και αποχέτευσης.  

7. Απόφαση αριθ. 21/2021 με θέμα: Έγκριση Κανονισμού άρδευσης της 
Κοινότητας Λεχόβου 

8. Απόφαση αριθ. 22/2021 με θέμα: Έγκριση πρότασης για την ρύθμιση 
κυκλοφορίας κεντρικού δρόμου στην Κοινότητα Ξινού-Νερού 

βστ. τη διατύπωση γνώμης κατά την υποπερ. 2.3 της παρ. Α' του άρθρου 3 του ν. 
4258/2014 (Α' 94), 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=26817
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=869516&partId=1406263
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=869516
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=869516
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βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και 
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις 
σχεδίου πόλης και κάθε άλλη μορφή ρύθμισης του χώρου, 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

βθ. ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

γ. Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.  

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς 
αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. 

1. Απόφαση αριθ. 2/2021 με θέμα: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου. 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την με αριθ. 1/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την με αριθμό 01/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
αφορά την Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αμυνταίου.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  46/2023 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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