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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αριθ. Αποφ. 33/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Από το Πρακτικό 11/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αμυνταίου 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση άδειας κατασκευής εργασιών για συλλογή υδάτων από 
υπερχείλιση βρύσης στην Τ.Κ. Νυμφαίου 
 

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 13:00 μ. 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. 
19452/24-12-2021 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 έξι (7) ήτοι:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  

2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

3. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

5. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

6. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

7. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  

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

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την αριθμ .17258/08-12-2021 
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εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου, η 
οποία έχει ως εξής: 
 

Στο δήμο μας έχει κατατεθεί η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 17258/16-11-
2021 του κ. Παπαδόπουλου Γεώργιου, με την οποία ζητά την χορήγηση 
άδειας εκτέλεσης εργασιών στην Τ.Κ. Νυμφαίου για τη συντήρηση πηγής 
νερού (κοινοτικής βρύσης) και τη λήψη του νερού υπερχείλισης αυτής για 
κάλυψη αναγκών άρδευσης του ξενώνα με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ».  
 
Επιπλέον κατατέθηκε τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται η 
περιοχή στην οποία ζητείται να εκτελεστούν εργασίες μαζί με τεχνική 
περιγραφή των απαιτούμενων σχετικών εργασιών από τον Πολιτικό 
Μηχανικό Σταύρο Μπιτάκη. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η λήψη νερού θα γίνεται μόνο για κάλυψη 
αναγκών άρδευσης του ξενώνα «ΑΘΗΝΑ». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και ότι το νερό της εν λόγω 
βρύσης δεν έχει κάποια σχέση με το πόσιμο νερό της κοινότητας αλλά 
αποτελεί επιφανειακή και εποχική εκροή νερού από παρακείμενο σημείο, 
εισηγούμαστε τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών για συντήρηση της 
κοινοτικής βρύσης και λήψη νερού από την υπερχείλιση αυτής, με τις εξής 
προϋποθέσεις : 

1) Το νερό που θα λαμβάνεται από την υπερχείλιση της βρύσης δεν θα 
χρησιμοποιείται για κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό 

2) Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης του δημοτικού κοινόχρηστου χώρου 
σε όσα σημεία γίνει διέλευση σωληνώσεων και θα αποκατασταθούν 
άμεσα σύμφωνα με την πρότερα κατάσταση 

3) Θα ληφθούν μέτρα σήμανσης και ασφάλειας για την αποτροπή 
ατυχημάτων σε διερχόμενους πεζούς και οχήματα. 

4) Η εκτέλεση των εργασιών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του 
αιτούντος.  

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) ως ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
4. Την από 08/12/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου  
5. Την εισήγηση του Προέδρου 
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Α Π Ο Φ Α ΣΙΖ Ε Ι  

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών για συντήρηση της 
κοινοτικής βρύσης και λήψη νερού από την υπερχείλιση αυτής, με τις εξής 
προϋποθέσεις : 

1) Το νερό που θα λαμβάνεται από την υπερχείλιση της βρύσης δεν θα 
χρησιμοποιείται για κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό 

2) Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης του δημοτικού κοινόχρηστου χώρου 
σε όσα σημεία γίνει διέλευση σωληνώσεων και θα αποκατασταθούν 
άμεσα σύμφωνα με την πρότερα κατάσταση 

3) Θα ληφθούν μέτρα σήμανσης και ασφάλειας για την αποτροπή 
ατυχημάτων σε διερχόμενους πεζούς και οχήματα. 

4) Η εκτέλεση των εργασιών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του 
αιτούντος.  

. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

  ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

  ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

  ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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