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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αριθ. Αποφ. 2/2020 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 1/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Αμυνταίου 

 
ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:00 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τα οριζόμενα του άρθρου 10 της 55/11-03-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
650/15-01-2021 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 επτά (7) ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ                                

2. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           
 

 

3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                           

4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
 

 

5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                           

6. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                        
 

 

7. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                                                   
 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Γκερσάνης 
Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 ως ισχύει, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους 
τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό 
συμβούλιο.  
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Συνεπώς, οφείλουμε να συντάξουμε και να θέσουμε στην διάθεση του 
Δημοτικού συμβουλίου για έγκριση, την έκθεση πεπραγμένων του 2020, η 
οποία προτείνω να είναι ως εξής:  

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020, ανά τομέα αρμοδιότητας της, ως εξής: 

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 

1. Απόφαση αριθ. 14/2020 με θέμα: Έγκριση ή μη αίτησης περί χορήγησης 
θέσης στάθμευσης. 

2. Απόφαση αριθ. 15/2020 με θέμα: Έγκριση ή μη αίτησης περί 
τοποθέτησης πινακίδας και κάδου απορριμμάτων. 

3. Απόφαση αριθ. 20/2020 με θέμα: Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην 
πλατεία της Τ.Κ. Ξινού Νερού. 

4. Απόφαση αριθ. 25/2020 με θέμα: Απαγόρευση στάθμευσης στην είσοδο 
του Δημοτικού Σχολείου Αετού και τοποθέτηση πινακίδας. 

αε. τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς 
των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία 
προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α' 225) 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 
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αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την παραχώρηση ή 
παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση 
του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 

βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

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. 2/2020 με θέμα: Χορήγηση ετήσιας άδειας εκσκαφής οδών 
στην COSMOTE για αντιμετώπιση βλαβών και μικρές επεκτάσεις των 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων της. 

2. Απόφαση αριθ. 3/2020 με θέμα: Έγκριση μελέτης διαμόρφωσης πλατείας 
Αετού και χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου από την εταιρεία 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.. 

3. Απόφαση αριθ. 4/2020 με θέμα: Χορήγηση άδειας κατασκευή μνημείου 
στην Κοινότητα Βεγόρας. 

4. Απόφαση αριθ. 5/2020 με θέμα: Χορήγηση άδειας κατασκευής μνημείου 
στο πάρκο της Κοινότητας Λεβαίας. 

5. Απόφαση αριθ. 6/2020 με θέμα: Έγκριση ή μη αίτησης περί συντήρησης 
τοιχείου αντιστήριξης του κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεώργιου. 

6. Απόφαση αριθ. 11/2020 με θέμα: Έγκριση ή μη αίτησης περί διαμόρφωσης 
πεζοδρομίου της κας ΚΙΤΣΕ Αλκεμιντα. 

7. Απόφαση αριθ. 18/2020 με θέμα: Σύσταση δουλείας δάσους για την 
εκτέλεση του έργου: Εξωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης. 

8. Απόφαση αριθ. 19/2020 με θέμα: Οριοθέτηση σημείου εγκατάστασης 
σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

9. Απόφαση αριθ. 21/2020 με θέμα: Απομάκρυνση περιπτέρου στην Τ.Κ. 
Πετρών Δ. Αμυνταίου. 

10. Απόφαση αριθ. 22/2020 με θέμα: Ακύρωση της αριθ. 18/2020 της ΕΠΖ. 
Σύσταση εκ νέου δουλείας δάσους για την εκτέλεση του έργου: Εξωτερικό 
δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης. 

11. Απόφαση αριθ. 23/2020 με θέμα: Τοποθέτηση κεραίων Wi-Fi στις 
κοινότητες Αετού, Αμυνταίου, Λεχόβου και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. 

12. Απόφαση αριθ. 24/2020 με θέμα: Σύσταση δουλείας δάσους για την 
εκτέλεση του έργου: κατασκευή εσωτερικής αποχέτευσης Τ.Κ. Σκλήθρου. 

βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
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ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

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. 7/2020 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ. 
6/2020 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Λεχόβου Δ. Αμυνταίου. 

2. Απόφαση αριθ. 8/2020 με θέμα: Πιλοτική εφαρμογή αμιγών 
πεζοδρομήσεων στο Αμύνταιο. 

3. Απόφαση αριθ. 9/2020 με θέμα: Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Κεντρικών Οδών Τ.Κ. Δήμου Αμυνταίου». 

4. Απόφαση αριθ. 10/2020 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 
αρ. 5/2019 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Λεχόβου Δ. Αμυνταίου. 

5. Απόφαση αριθ. 12/2020 με θέμα: Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας 
παράλληλων υπαίθριων αγορών του νόμου 4497/2017 (Α’171), στις 
περιοχές ευθύνης του Δήμου Αμυνταίου. 

6. Απόφαση αριθ. 13/2020 με θέμα: Επικαιροποίηση της αριθ. 8/2020 
απόφασης ΕΠΖ περί πιλοτικής εφαρμογής αμιγών πεζοδρομήσεων στο 
Αμύνταιο. 

7. Απόφαση αριθ. 16/2020 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 
αριθ. 8/2020 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξινού Νερού Δ. 
Αμυνταίου. 

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

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και 
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ)  

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. Λοιπά Θέματα – Ενέργειες 

Απόφαση αριθ. 17/2020 με θέμα: Καθορισμός Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου 
για χορήγηση Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης στα πλαίσια του 
προγράμματος “LESS WASTE». 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 
την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 . 

Α Π Ο Φ Α ΣΙΖ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ   

Συντάσσει την Έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2020 η οποία έχει ως εξής:  

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020, ανά τομέα αρμοδιότητας της, ως εξής: 

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 

5. Απόφαση αριθ. 14/2020 με θέμα: Έγκριση ή μη αίτησης περί χορήγησης 
θέσης στάθμευσης. 

6. Απόφαση αριθ. 15/2020 με θέμα: Έγκριση ή μη αίτησης περί 
τοποθέτησης πινακίδας και κάδου απορριμμάτων. 

7. Απόφαση αριθ. 20/2020 με θέμα: Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην 
πλατεία της Τ.Κ. Ξινού Νερού. 

8. Απόφαση αριθ. 25/2020 με θέμα: Απαγόρευση στάθμευσης στην είσοδο 
του Δημοτικού Σχολείου Αετού και τοποθέτηση πινακίδας. 

αε. τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς 
των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία 
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προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α' 225) 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την παραχώρηση ή 
παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση 
του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 

βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

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 

13. Απόφαση αριθ. 2/2020 με θέμα: Χορήγηση ετήσιας άδειας εκσκαφής οδών 
στην COSMOTE για αντιμετώπιση βλαβών και μικρές επεκτάσεις των 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων της. 

14. Απόφαση αριθ. 3/2020 με θέμα: Έγκριση μελέτης διαμόρφωσης πλατείας 
Αετού και χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου από την εταιρεία 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.. 

15. Απόφαση αριθ. 4/2020 με θέμα: Χορήγηση άδειας κατασκευή μνημείου 
στην Κοινότητα Βεγόρας. 

16. Απόφαση αριθ. 5/2020 με θέμα: Χορήγηση άδειας κατασκευής μνημείου 
στο πάρκο της Κοινότητας Λεβαίας. 

17. Απόφαση αριθ. 6/2020 με θέμα: Έγκριση ή μη αίτησης περί συντήρησης 
τοιχείου αντιστήριξης του κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεώργιου. 

18. Απόφαση αριθ. 11/2020 με θέμα: Έγκριση ή μη αίτησης περί διαμόρφωσης 
πεζοδρομίου της κας ΚΙΤΣΕ Αλκεμιντα. 

19. Απόφαση αριθ. 18/2020 με θέμα: Σύσταση δουλείας δάσους για την 
εκτέλεση του έργου: Εξωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης. 

20. Απόφαση αριθ. 19/2020 με θέμα: Οριοθέτηση σημείου εγκατάστασης 
σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

21. Απόφαση αριθ. 21/2020 με θέμα: Απομάκρυνση περιπτέρου στην Τ.Κ. 
Πετρών Δ. Αμυνταίου. 

22. Απόφαση αριθ. 22/2020 με θέμα: Ακύρωση της αριθ. 18/2020 της ΕΠΖ. 
Σύσταση εκ νέου δουλείας δάσους για την εκτέλεση του έργου: Εξωτερικό 
δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης. 

ΑΔΑ: ΨΜΕ2ΩΨΛ-ΟΓΚ



7 

 

23. Απόφαση αριθ. 23/2020 με θέμα: Τοποθέτηση κεραίων Wi-Fi στις 
κοινότητες Αετού, Αμυνταίου, Λεχόβου και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. 

24. Απόφαση αριθ. 24/2020 με θέμα: Σύσταση δουλείας δάσους για την 
εκτέλεση του έργου: κατασκευή εσωτερικής αποχέτευσης Τ.Κ. Σκλήθρου. 

βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

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 

8. Απόφαση αριθ. 7/2020 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ. 
6/2020 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Λεχόβου Δ. Αμυνταίου. 

9. Απόφαση αριθ. 8/2020 με θέμα: Πιλοτική εφαρμογή αμιγών 
πεζοδρομήσεων στο Αμύνταιο. 

10. Απόφαση αριθ. 9/2020 με θέμα: Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Κεντρικών Οδών Τ.Κ. Δήμου Αμυνταίου». 

11. Απόφαση αριθ. 10/2020 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 
αρ. 5/2019 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Λεχόβου Δ. Αμυνταίου. 

12. Απόφαση αριθ. 12/2020 με θέμα: Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας 
παράλληλων υπαίθριων αγορών του νόμου 4497/2017 (Α’171), στις 
περιοχές ευθύνης του Δήμου Αμυνταίου. 

13. Απόφαση αριθ. 13/2020 με θέμα: Επικαιροποίηση της αριθ. 8/2020 
απόφασης ΕΠΖ περί πιλοτικής εφαρμογής αμιγών πεζοδρομήσεων στο 
Αμύνταιο. 

14. Απόφαση αριθ. 16/2020 με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 
αριθ. 8/2020 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξινού Νερού Δ. 
Αμυνταίου. 

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

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και 
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ)  

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 
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ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

Γ. Λοιπά Θέματα – Ενέργειες 

Απόφαση αριθ. 17/2020 με θέμα: Καθορισμός Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου 
για χορήγηση Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης στα πλαίσια του 
προγράμματος “LESS WASTE». 

Δ. Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
προς συζήτηση και έγκριση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

 1.  2. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
  3.  4. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

 5.  6. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
 ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 7.  8. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 9.  10. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
  11.  12. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
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