
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 1/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 10/2021 

Θέμα: 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 
18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 1293/8-1-2021 (Β’ 30), ύστερα από την με 
αριθμό πρωτοκόλλου 623/14-01-2021 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 23 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 
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Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο 
δημοτικός σύμβουλος κος Ιωάννου Χρήστος, λόγω προβλημάτων σύνδεσης στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα zoom, της τηλεδιάσκεψης. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα της 
ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπάντη Ι., ο οποίος έθεσε 
υπόψη των δημοτικών συμβούλων την αριθ. 2/2021 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δ. Αμυνταίου, 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 

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 

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 
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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 

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. 
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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».» 

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 αριθ. 2/2021 απόφαση ΕΠΖ 

 Την εισήγηση του αντιδημάρχου ΜΠΑΝΤΗ Ι. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την με αριθμό 2/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
αφορά την έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αμυνταίου  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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