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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της αριθµ.1/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού 
 

Αριθµός Απόφασης 1/2017 
 
Θέµα: Έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-
Κολινδρού για το έτος 2016. 
 
         Στο Αιγίνιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 17η  Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, ύστερα από την αριθµ.πρωτ.1308/9-2-2017 
πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που δόθηκε σε κάθε µέλος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ.5 του Ν. 3852/2010. 
         ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 µελών 
βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη: 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
1.Λαγδάρης Ευάγγελος, ως Πρόεδρος 
2.Ασλανίδου Αργυρούλα,  ως Μέλος 
3.Μπιζάκης Γεώργιος,               «          
4.Πορφυρίδης Χριστόφορος,     « 
5.Παπαϊωάννου Όθων,             «      

               ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Κοµπατσιάρη Μαριάννα 
2. Αριστείδους Γεώργιος  
 
 

         Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Αναστασία Κραγιοπούλου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της 
Επιτροπής ότι σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η 
οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.  

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 Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Συντάσσει την Έκθεση πεπραγµένων για το έτος 2016 η οποία έχει ως εξής:  
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ – ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 

 
Α. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του 
Ν.3852/2010, για: 
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο 
του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους φορείς, διεξήγαγε ελέγχους προκειµένου να εξετάσει, εάν η λειτουργία των 
καταστηµάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 
οι δικαιούχοι, είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την 
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προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του 
αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών 
τόπων, την αισθητική την φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.  
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

� Απόφαση 3/2016: Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «Επιχείρηση 
Αναψυχής (Καφετέρια-Μπαρ) - Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύµατος 
(Οβεληστήριο -Σνακ µπαρ)» του ΧΑΣΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ στην Τ.Κ. Ρυακίων του 
∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού. 

� Απόφαση 5/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «Επιχείρηση αναψυχής - 
Επιχείρηση µαζικής εστίασης (Καφέ-Πιτσαρία)» της Αναστασιάδου Γλυκερίας, στην 
Τ.Κ.Μακρυγιάλου του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού . 

� Απόφαση 7/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «Επιχείρηση αναψυχής - 
Επιχείρηση µαζικής εστίασης» του Μπάµπου Στέλιου του Παρασκευά, στην περιοχή 
Αλυκών Κίτρους (∆ηµοτικό Αναψυκτήριο) του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού . 

� Απόφαση 8/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
Κρεοπωλείο του Παρθενάκη Αστέριου του ∆ηµητρίου, στην Τ.Κ.Πύδνας του ∆ήµου 
Πύδνας- Κολινδρού . 

� Απόφαση 12/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «Επιχείρηση αναψυχής - 
Επιχείρηση µαζικής εστίασης (Καφέ-Πιτσαρία)» της “ΤΣΑΝΤΕΚΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ-
ΤΣΑΝΤΕΚΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.”, στην Τ.Κ.Καταχά του ∆ήµου Πύδνας-
Κολινδρού. 

� Απόφαση 13/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «Επιχείρηση αναψυχής - 
Επιχείρηση µαζικής εστίασης (Ουζερί-Ταβέρνα)» της HADZHIEVA VENETA του 
ZAPRYAN, στην Τ.Κ.Πύδνας του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού. 

� Απόφαση 15/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «Επιχείρηση αναψυχής 
(Καφετερία-Μπαρ) - Επιχείρηση µαζικής εστίασης (Οβελιστήριο-Σνακ µπαρ)» του 
ΧΑΣΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην Τ.Κ.ΡΥΑΚΙΩΝ του ∆ήµου Πύδνας-
Κολινδρού. 

� Απόφαση 18/2016: Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
«Επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (Πιτσαρία) και χώρου αναψυχής 
και προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών (Καφενείο)» του Σουρµαΐδη Γεωργίου, 
στην Τ.Κ.Σφενδαµίου του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού. 

� Απόφαση 20/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «Κρεοπωλείο» του Κωτακίδη Γεωργίου του ∆ηµητρίου, στην 
Τ.Κ.Σφενδαµίου του ∆ήµου Πύδνας- Κολινδρού . 

� Απόφαση 21/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο» της VARBANOVA NELA του TSVETAN, στην 
Τ.Κ.Πύδνας του ∆ήµου Πύδνας- Κολινδρού . 

� Απόφαση 26/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «Κρεοπωλείο» του Ταµού Χρήστου του Κωνσταντίνου, στην 
Τ.Κ.Πύδνας του ∆ήµου Πύδνας- Κολινδρού . 

� Απόφαση 28/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο» της ΚΟΥΜΟΥΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
στην Τ.Κ.Καταχά του ∆ήµου Πύδνας- Κολινδρού. 

 
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής. 
Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην 
επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία. 
Με βάση αυτήν την αρµοδιότητα και έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, λήφθηκε η παρακάτω απόφαση: 

� Απόφαση 11/2016: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής και µουσικών οργάνων 
για την «Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετερία-Μπαρ)» της KALIAKOS LJILJANA στην 
Τ.Κ. Καταχά του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού. 
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Β. Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 
και 82 του Κ.∆.Κ. 

Κατά το έτος 2016 κατέστη αναγκαία η ανάγκη λήψης ορισµένων κανονιστικών 
αποφάσεων, για τις οποίες εισηγήθηκε σχετικά η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:  
 

� Απόφαση 4/2016: «Κανονισµός Λειτουργίας Κοιµητηρίων του ∆ήµου Πύδνας-
Κολινδρού» 

� Απόφαση 9/2016: Τροποποίηση του Κανονισµού λειτουργίας λαϊκών αγορών 
∆ήµου Πύδνας- Κολινδρού ως προς τη διατύπωση των παραχωρούµενων µέτρων. 

� Απόφαση 22/2016: Τροποποίηση του Κανονισµού Καθαριότητας του ∆ήµου 
Πύδνας- Κολινδρού. 

� Απόφαση 23/2016: Τροποποίηση του Κανονισµού Άρδευσης του ∆ήµου Πύδνας- 
Κολινδρού. 

� Απόφαση 25/2016: Τροποποίηση του Κανονισµού Ύδρευσης του ∆ήµου Πύδνας- 
Κολινδρού. 

� Απόφαση 29/2016: Καθορισµός των θέσεων περιπτέρων του ∆ήµου Πύδνας- 
Κολινδρού. 

Γ. Θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού 
εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, 
εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, 
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 
ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών 
µελετών. 
Στα πλαίσια αυτών των αρµοδιοτήτων η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-
Κολινδρού έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

� Απόφαση 1/2016: Αίτηµα για µεταφορά πινακίδας. 
� Απόφαση 6/2016: Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για «∆ιατύπωση 

σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απότµησης-υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου 
επί της οδού Αγίου ∆ηµητρίου αριθ.8 στο Ο.Τ. 196, στην εντός σχεδίου περιοχή της 
∆.Κ.Κολινδρού για το πρατήριο καυσίµων – εµπορικό κατάστηµα του Χουιλού 
Παναγιώτη».  

� Απόφαση 10/2016: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ως προς τον 
αποχαρακτηρισµό χρήσεων γης της Επέκτασης ρυµοτοµικού σχεδίου Αιγινίου του 
∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού. 

� Απόφαση 14/2016: Ρύθµιση της κυκλοφορίας στο δρόµο έµπροσθεν των 
καταστηµάτων και των ξενοδοχείων στο πάρκο των Αλυκών Κίτρους. 

� Απόφαση 16/2016: Έγκριση της υπ’αριθµ.24/2015 Απόφασης του Σ.∆.Κ.Κολινδρού 
«Ρύθµιση κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία Κολινδρού». 

� Απόφαση 17/2016: Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτου 
ΑΜΕΑ στην Πλατεία Ελευθερίας Αιγινίου. 

� Απόφαση 19/2016: Έγκριση αιτήµατος για προσκύρωση δηµοτικής οικοπεδικής 
λωρίδας εµβαδού 26,19τ.µ. στο εγκεκριµένο αναθεωρηµένο ρυµοτοµικό σχέδιο 
Αιγινίου. 

� Απόφαση 24/2016: Έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής εκτίµησης 
προσκυρούµενης δηµοτικής οικοπεδικής λωρίδας εµβαδού 26,19τ.µ., ιδιοκτησίας 
Φεζόπουλου Γεωργίου, που βρίσκεται στο Ο.Τ.85 στο εγκεκριµένο αναθεωρηµένο 
ρυµοτοµικό σχέδιο Αιγινίου. 

� Απόφαση 27/2016: Έγκριση προσωρινής διαµόρφωσης τµήµατος δηµοτικής 
έκτασης (υπ’ αριθµ.4325 κληροτεµάχιο) σε χώρο ελεύθερης στάθµευσης αγροτικών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αιγινίου. 

ΑΔΑ: 6Ο4ΥΩ1Π-Υ7Τ



  
 

∆. Λοιπά θέµατα- Ενέργειες. 
Με την υπ’ αριθµ.2/2016 απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-
Κολινδρού συνέταξε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2016 της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και την υπέβαλε για συζήτηση και έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση 
και έγκριση. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ.1/2017.  
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται.  

 
        Ο Πρόεδρος                                    Υπογραφές                              Τα µέλη 
                                                          Ακριβές απόσπασµα 
 
  Ευάγγελος Λαγδάρης                     Αιγίνιο, 17 – 2 – 2017  
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