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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 

           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α            

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9/2021   ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 75/2021 ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως 

κατεπείγοντος, προς συζήτηση με τίτλο : «Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης ΔΣ 

με αριθ. 142/2020 με θέμα "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α'87)». 

           

Σήμερα ημέρα  Τρίτη,   20 Ιουλίου   2021  και ώρα 19.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας συνήλθε σε 

τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ υπ’ αριθ. 

18318/13-3-2020 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ55/Α΄/11-3-2020), του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της με αριθ. εγκυκλίου 163/29-5-2020 ΥΠΕΣ,  ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 12535/16-7-2021,  η οποία διανεμήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10  της από 11-3-2020 ΠΝΠ, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους Κοινοτήτων. 

Διαπιστώθηκε  πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών συμμετείχαν τα δέκα 

εννέα (19)   μέλη:  

         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1.   Βέσκος Δημήτριος  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

2.  Κετικίδης Ιωάννης  

3.  Σέλκος Ιωάννης 

4.  Νάνου Πολυξένη 

5.  Γιάντσης Δημήτριος 

6.  Χατζηγιαννίδης Χρήστος 

7.  Λιούγας Δημήτριος 

8.   Χατζηδημητρίου Αθανάσιος 

9. Ασβεστόπουλος Δημήτριος 

10.   Αμπάρη Γεωργία 

11. Προκοπίδης Ευάγγελος  

12.   Τσαρκνιάς Πέτρος 

13.   Μπίνος Δημήτριος 

14.   Γεωργίου Χρήστος 

15.   Αβραμίκας Στέφανος 

16.   Νιβουρλής Χρήστος 

17.   Μπίνας Ιωάννης 

18.   Δόντσος Χρήστος 

19.   Αναστασιάδης Σταύρος 

      

  ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Παλίκογλου Αικατερίνη 

2. Μήνου Χρήστος 

3. Παρούτογλου Νικόλαος 

4. Μήντσης Νικόλαος 

5. Λαζάρου – Παπαδοπούλου Σταυρούλα 

6. Τσάνταλης Παρασκευάς  

7. Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

8. Λεμονίδης Γεώργιος 

 

Στη  δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Αλμωπίας, κ. Μπάτσης Χρήστος, ο Γενικός 

Γραμματέας Δήμου Αλμωπίας, κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος καθώς και  η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. 

Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι οι απουσίες των κ.κ. Μήνου Χρήστου, Παρούτογλου Νικολάου, Θεοδωρίδη 

Αναστασίου,  Λεμονίδη Γεωργίου, Μήντση Νικολάου και Λαζάρου-Παπαδοπούλου Σταυρούλας  είναι 

δικαιολογημένες.  

 Μετά την ψήφιση του μοναδικού θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση η κα 

Αμπάρη Γεωργία. 

 Οι κ.κ. Μπίνος Δημήτριος, Αβραμίκας Στέφανος, Γεωργίου Χρήστος, Μπίνας Ιωάννης, Νιβουρλής Χρήστος 

αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 11
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το μοναδικό 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: 

Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα 

εξής:  

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα 

θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή 

ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του 

προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία 

των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το 

συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, 

σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

 Κατόπιν συνέχισε την εισήγησή του αναφέροντας ότι έχει προκύψει ένα έκτακτο και κατεπείγον θέμα που 

αφορά στην «Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης ΔΣ με αριθ. 142/2020 με θέμα "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α'87)» καθώς όπως αναφέρεται και στην από 19/07/2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών, την  οποία τα μέλη έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή: 

 

«Θέμα: Λήψη απόφασης για συμπλήρωση – τροποποίηση της αρ. 142/2020 Απόφασης Δ.Σ.  

 

Παρακαλείστε όπως εξετάσετε σε έκτακτο θέμα στην επικείμενη προγραμματισμένη στις 20-7-2021 συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου την συμπλήρωση της αρ. 142/2020 (ΑΔΑ: ΩΛΛΠΩΨΩ- ΥΡΜ) απόφασης με θέμα 

“Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)”, διότι εξ΄αφορμής του εγγράφου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Πέλλας με την οποία προκειμένου να εκδώσει άδεια εισόδου – εξόδου της επιχείρησης «ΑΦΟΙ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΟΕ», απαιτείται έγκριση τοποθέτησης πινακίδων επί δημοτικών οδών, αρμοδιότητας της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ, 

διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ανωτέρω απόφαση περιπτώσεις γνωμοδότησης επί των 

εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από άλλους αδειοδοτούντες φορείς.  

Με την αρ. 142/2020 Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τις κάτωθι 

αρμοδιότητες:  

Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων όλων των εγκαταστάσεων κατηγορίας Β, που ιδρύονται στο δημοτικό – 

κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφιστάμενου οικισμού).  

Χορήγηση άδειας απότμησης ή και υποβιβασμού πεζοδρομίου.  

Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο οχημάτων από τις πιλοτές και τους λοιπούς 

χώρους στάθμευσης οικοδομών.  

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίου έμπροσθεν πιστωτικών καταστημάτων και γενικά για αποτροπή παράνομης 

στάθμευσης.  

Χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης με/ ή χωρίς την παραχώρηση θέσης στάσης - στάθμευσης έμπροσθεν του 

καταστήματος εντός συγκεκριμένων ωραρίων.  

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας καταστήματος.  

Καλείται το σώμα όπως εγκρίνει την εξέταση του θέματος ως έκτακτο και όπως συμπληρώσει - τροποποιήσει την αρ. 

142/2020 Απόφασή του σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση του Τμήματος. 

 

Η προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Χριστοπούλου Μαρία 

Μηχ. ΠΕ5 με βαθμό Α’» 

 

 Κατόπιν ζήτησε από το Σώμα, να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται 

στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

 Την εισήγηση του προέδρου 
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 Την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 

 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην «Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης ΔΣ με αριθ. 142/2020 με 

θέμα "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87)» πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την πλειοψηφία των παρόντων 

μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα 

αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του και στη συνέχεια 

έθεσε υπόψη των μελών την από 19-07-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής : 

 

 «Θέμα: «Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης ΔΣ με αριθ. 142/2020 με θέμα "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 

Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α'87)"». 

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Αλμωπίας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τη με αριθ. απόφαση 142/2020 (ΑΔΑ: ΩΛΛΠΩΨΩ-ΥΡΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87)». 

4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ Α΄150) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και 

λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και 

κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά 

των οδών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α΄119) και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα το 

άρθρο 39 «Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-4-2007 

ερμηνευτική εγκύκλιο 11 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 

Α΄303), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι 

 

Τη συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας με αριθ. 142/2020 για τη 

μεταβίβαση των αναφερόμενων κάτωθι αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

(Ε.Π.Ζ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133), σε συνδυασμό και με τις διατάξεις α)του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), β)του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ Α'114) και γ)του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α'114) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 13 

του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α'134): 

 Χορήγηση έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων, όλων των εγκαταστάσεων ανεξαρτήτως κατηγορίας, που 

ιδρύονται στο δημοτικό – κοινοτικό οδικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού). 

 Γνωμοδότηση - χορήγηση σύμφωνης γνώμης στα πλαίσια αδειοδότησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων 

ή κυκλοφοριακής σύνδεσης επί του επαρχιακού οδικού δικτύου. 

 Χορήγηση άδειας απότμησης ή/και υποβιβασμού πεζοδρομίου. 

 Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την είσοδο - έξοδο οχημάτων από τις πιλοτές και τους 

λοιπούς χώρους στάθμευσης οικοδομών. 

 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίου έμπροσθεν πιστωτικών καταστημάτων και γενικά για αποτροπή 

παράνομης στάθμευσης. 

 Χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης, με/ή χωρίς την παραχώρηση θέσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν του 

καταστήματος εντός συγκεκριμένου ωραρίου. 

 Παραχώρηση προσωρινής θέσης στάθμευσης για την κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας επιχειρήσεων και 

καταστημάτων. 
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 Βεβαίωση για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εισόδου - εξόδου ή απότμησης 

πεζοδρομίου ή υποβιβασμού κρασπέδου πεζοδρομίου για την λειτουργία εγκαταστάσεων εντός των ορίων των 

οικισμών του Δήμου Αλμωπίας. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) «Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή 

και στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους». 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στη συμπλήρωση – τροποποίηση της με αριθ. 142/2020 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, καθώς εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν κάποιες αρμοδιότητες στην ανωτέρω απόφαση για τη 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΔΣ στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλμωπίας παρακαλείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με άρθρο 65 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄114), όπως αποφασίσει : 

-  Για τη συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθ. απόφασης 142/2020 ΔΣ, σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, ως ακολούθως: 

 Χορήγηση έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων, όλων των εγκαταστάσεων ανεξαρτήτως κατηγορίας, που 

ιδρύονται στο δημοτικό – κοινοτικό οδικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού). 

 Γνωμοδότηση - χορήγηση σύμφωνης γνώμης στα πλαίσια αδειοδότησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων 

ή κυκλοφοριακής σύνδεσης επί του επαρχιακού οδικού δικτύου. 

 Χορήγηση άδειας απότμησης ή/και υποβιβασμού πεζοδρομίου. 

 Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την είσοδο - έξοδο οχημάτων από τις πιλοτές και τους 

λοιπούς χώρους στάθμευσης οικοδομών. 

 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίου έμπροσθεν πιστωτικών καταστημάτων και γενικά για αποτροπή 

παράνομης στάθμευσης. 

 Χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης, με/ή χωρίς την παραχώρηση θέσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν του 

καταστήματος εντός συγκεκριμένου ωραρίου. 

 Παραχώρηση προσωρινής θέσης στάθμευσης για την κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας επιχειρήσεων και 

καταστημάτων. 

 Βεβαίωση για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εισόδου - εξόδου ή απότμησης 

πεζοδρομίου ή υποβιβασμού κρασπέδου πεζοδρομίου για την λειτουργία εγκαταστάσεων εντός των ορίων των 

οικισμών του Δήμου Αλμωπίας. 

 

                                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                          Ε.Δ                                         

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                                                                      ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜΗΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ β/ο» 

 

 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της και τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και τη διαλογική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε 

στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθ. 9/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. 

           

 Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Την συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθ. απόφασης 142/2020 ΔΣ, σχετικά με τη μεταβίβαση των 

παρακάτω αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με την από 19-07-2021 

εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών: 

 Χορήγηση έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων, όλων των εγκαταστάσεων ανεξαρτήτως κατηγορίας, που 

ιδρύονται στο δημοτικό – κοινοτικό οδικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού). 

 Γνωμοδότηση - χορήγηση σύμφωνης γνώμης στα πλαίσια αδειοδότησης έγκρισης εισόδου – εξόδου 

οχημάτων ή κυκλοφοριακής σύνδεσης επί του επαρχιακού οδικού δικτύου. 

 Χορήγηση άδειας απότμησης ή/και υποβιβασμού πεζοδρομίου. 

 Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την είσοδο - έξοδο οχημάτων από τις πιλοτές και τους 

λοιπούς χώρους στάθμευσης οικοδομών. 

 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίου έμπροσθεν πιστωτικών καταστημάτων και γενικά για αποτροπή 

παράνομης στάθμευσης. 

 Χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης, με/ή χωρίς την παραχώρηση θέσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν του 

καταστήματος εντός συγκεκριμένου ωραρίου. 

 Παραχώρηση προσωρινής θέσης στάθμευσης για την κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας επιχειρήσεων και 

καταστημάτων. 
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 Βεβαίωση για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με έγκριση εισόδου - εξόδου ή απότμησης 

πεζοδρομίου ή υποβιβασμού κρασπέδου πεζοδρομίου για την λειτουργία εγκαταστάσεων εντός των ορίων 

των οικισμών του Δήμου Αλμωπίας. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   75/2021 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία  20-7-2021 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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