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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ.1/2021 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού
Αριθµός Απόφασης 1/2021
ΘΕΜΑ: «Έκθεση Πεπραγµένων Έτους 2020»
Σήµερα την 16η Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30, πραγµατοποιήθηκε
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, µε
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθµ.πρωτ.1413/12-02-2021 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 υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι στο σύνολο των 7 µελών
συµµετείχαν τα 5 µέλη:
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Αναστάσιος ∆.Μανώλας, ως Πρόεδρος
1.Γεώργιος Καλύβας
«
2.Κων/νος Λιόλιος
ως Μέλος
2.Ιωάννης Μελιδώνης
«
3.Βασίλειος Παππάς,
«
4.Κων/νος Παραλυκίδης,
«
5.Ευάγγελος Λαγδάρης
«
Στη συνεδρίαση συµµετείχε και η υπάλληλος του ∆ήµου Αναστασία Κραγιοπούλου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης συµµετείχε ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,
κ.Καραµέλλιος ∆ηµήτριος, ως εισηγητής του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
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 την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο 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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την υποβολή της παρακάτω Έκθεσης πεπραγµένων έτους 2020 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
προς έγκριση:
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ – ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ
Σύµφωνα µε το άρθρο 73, παρ.1 του Ν.3852/2010, αλλά και τις νέες αρµοδιότητες που
προστέθηκαν µε το Άρθρο 40 (Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθµού, παράγραφο 3) του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ
Α΄197/20-10-2020), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήµους άνω των
δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των
αρµοδιοτήτων του δήµου σχετικά µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και
την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της
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λαµβάνει ειδική µέριµνα για τον σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθµιση
της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες.
Ειδικότερα:
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,
αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των
καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας
του ∆ήµου,
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,
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 ∆ήµου ή µε βάση ισχύον σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης,
καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών,
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),
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.
β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο:
βα. θέµατα καθορισµού χρήσεων γης,
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,
βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος,
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,
βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων,
βστ. τη διατύπωση γνώµης κατά την υποπερ.2.3 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν.
4258/2014 (Α΄ 94),
βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού
Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και
βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου
πόλης και κάθε άλλη µορφή ρύθµισης του χώρου,
βθ. ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.».
Στο πλαίσιο αυτών των αρµοδιοτήτων, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Πύδνας-Κολινδρού κατά τη διάρκεια του έτους 2020 έλαβε τις εξής αποφάσειςεισηγήσεις προς το δηµοτικό συµβούλιο:
Για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος (περίπτωση βγ):
Απόφαση 2/2020: Έγκριση συνεργασίας µε την «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ανώνυµη Εταιρεία» για την εφαρµογή προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης δηµοτικών
αποβλήτων συσκευασίας.
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Για θέµατα εφαρµογής των σχεδίων πολεοδοµικού (ρυθµιστικού) επιπέδου:
Απόφαση 3/2020: Εισήγηση επί του θέµατος: «Εφαρµογή του Ρυµοτοµικού Σχεδίου
Κολινδρού σε ακίνητο ιδιοκτησίας Ελένης χήρας Πλουτάρχου Μπιτσιάνη, Αντωνίου
Μπιτσιάνη του Πλουτάρχου, Κων/νου Μπιτσιάνη του Πλουτάρχου και Αριστοτέλη Μπιτσιάνη
του Πλουτάρχου πού βρίσκεται στο Ο.Τ.109»
Περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης
και κάθε άλλη µορφή ρύθµισης του χώρου (περίπτωση βη):
Απόφαση 4/2020: «Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου
Αιγινίου στα Ο.Τ.56α και 56β της Αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως, σε συµµόρφωση
προς την υπ’ αριθµ.2038/2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
στην ιδιοκτησία της ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ συζ.Αντωνίου και σε εφαρµογή του
άρθρου 32 του Ν. 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 4315/2014»
Λοιπά θέµατα- Ενέργειες.
Απόφαση 1/2020: «Έκθεση Πεπραγµένων Έτους 2019»
Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς
συζήτηση και έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ.1/2021.
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος ∆.Μανώλας

Υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Αιγίνιο, 16 – 2 – 2021

Τα µέλη

