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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθ. Αποφ. 16/2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αμυνταίου
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 13/2020 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής σχετικά με την πιλοτική εφαρμογής αμιγών
πεζοδρομήσεων στο Αμύνταιο.
Στο Αμύνταιο, στις 22 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 12:00 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 55/11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
5310/16-04-2021 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
1. ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
3. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
6. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Γκερσάνης
Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Σαρηγιαννίδης Παύλος προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του
μοναδικού θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και πριν την έναρξη του 1 ου
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε τα μέλη της
Επιτροπής. για το θέμα που προέκυψε μετά την επίδοση της με αρ. πρωτ.
5310/16-04-2021 πρόσκλησης σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Το θέμα αυτό το θεωρεί κατεπείγον που πρέπει να συζητηθεί κατά
προτεραιότητα παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη,
λόγω της κατεπείγουσας φύσης του και είναι το εξής:
Τροποποίηση της αριθμ. 13/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, σχετικά με την πιλοτική εφαρμογής αμιγών πεζοδρομήσεων στο
Αμύνταιο.
Με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουνε σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του παραπάνω θέματος πριν την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που
υπάρχει για την επίλυσή του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο να
εισηγηθεί το μοναδικό θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: «Στα πλαίσια
του περιορισμού των επιπτώσεων, στα καταστήματα Υγειονομικού
ενδιαφέροντος, από τα μέτρα που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή της
πανδημίας του covid-19, η διοίκηση του Δήμου προτείνει την τροποποίηση
της αριθμ.13/2020 απόφασης της ως εξής:
Στην παράγραφος Α) αντικαθίσταται η υποσημείωση γ) ως εξής
Α) ……………
γ) Οι ώρες κατά τις οποίες θα επιτρέπεται η είσοδος στα οχήματα
τροφοδοσίας των παρακείμενων καταστημάτων ορίζονται τις ώρες 09:0017:00μ.μ., και στους δύο πιλοτικούς πεζόδρομους. Επί των τμημάτων όπου
ορίσθηκε η πεζοδρόμηση επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από
την 18:00 έως το κλείσιμο των καταστημάτων με ισχύ μέχρι την 31/10/2021.
2

ΑΔΑ: 9ΞΙΘΩΨΛ-ΠΙ8

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αριθμ. 13/2020 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
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. Τις αριθμ. 8/2020 και 13/2020 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5. Την εισήγηση του κ. Μπερμπερίδη Πέτρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση της αριθμ. 13/2020
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως εξής:
Στην παράγραφος Α) αντικαθίσταται η υποσημείωση γ) ως εξής
Α) ……………
γ) Οι ώρες κατά τις οποίες θα επιτρέπεται η είσοδος στα οχήματα
τροφοδοσίας των παρακείμενων καταστημάτων ορίζονται τις ώρες 09:0017:00μ.μ., και στους δύο πιλοτικούς πεζόδρομους. Επί των τμημάτων όπου
ορίσθηκε η πεζοδρόμηση επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από
την 18:00 έως το κλείσιμο των καταστημάτων με ισχύ μέχρι την 31/10/2021.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αριθμ. 13/2020 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
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