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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθ. Αποφ. 9/2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αμυνταίου
ΘΕΜΑ: Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων λόγω ανέγερσης οικοδομής.
Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:00 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αμυνταίου συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά),
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. 1956/11-021-2021 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 (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

αν και κλήθηκε νόμιμα

3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
4. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
6. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Γκερσάνης
Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:
Μετά την έναρξη των εργασιών της ανέγερσης οικοδομής στην αρχή της Γρ.
Νικολαϊδη και με δεδομένο ότι έως τώρα υπήρχαν κάδοι απορριμμάτων στο
κενό οικόπεδο, υπάρχει η ανάγκη για μετακίνησή τους, έτσι ώστε να γίνεται
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ευκολότερα, γρηγορότερα και με την λιγότερη δυνατή όχληση οικιών και
καταστημάτων η αποκομιδή των απορριμμάτων των κατοίκων της περιοχής.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την μεταφορά των κάδων επί της Πλατείας
Γεωργίου Μόδη (Πλατεία Αγοράς) και ειδικότερα στο ύψος του café DeNiro
σε εσοχή που θα γίνει επί του διαδρόμου που οδηγεί στην οικεία παιδική
χαρά, έτσι ώστε αφενός να μην εμποδίζει την τέλεση της λαϊκής αγοράς τις
Δευτέρες, και από την άλλα την εύκολης πρόσβασης από τους μόνιμους
κατοίκους της περιοχής αλλά και το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου
Αμυνταίου
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)
3. Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Την μεταφορά των κάδων επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδη (Πλατεία Αγοράς)
και ειδικότερα στο ύψος του café DeNiro σε εσοχή που θα γίνει επί του
διαδρόμου που οδηγεί στην οικεία παιδική χαρά, έτσι ώστε αφενός να μην
εμποδίζει την τέλεση της λαϊκής αγοράς τις Δευτέρες, και αφετέρου να
διευκολύνεται η εύκολη πρόσβαση από τους μόνιμους κατοίκους της
περιοχής αλλά και το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου Αμυνταίου
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

