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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

Λ.Μεγάλου Αλεξάνδρου 12 

58400 Εξαπλάτανος 

κ.Ιντζεμπάτζακη Δήμητρα 

23843 - 50325 

23840 - 41000 

  

   

ΠΡΟΣ
: 

 

Τα  Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

  Δήμου Αλμωπίας 

1.  κα. Νάνου Πολυξένη(Αντιδήμαρχος) 
2.  κ.Γιάντση Δημήτριο(Αντιδήμαρχος)  
3.  κ. Χατζηγιαννίδη Χρήστο(Αντιδήμαρχος) 
4.  κ. Προκοπίδη Ευάγγελο 

5.  κ. Αβραμίκα Στέφανο      

6.  κα. Λαζάρου- Παπαδοπούλου  
  Σταυρούλα  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ 
ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

  
     Σας καλούμε  στις 6 Απριλίου, του έτους  2021,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  έναρξης 12:00 το μεσημέρι 
και ώρα λήξης 14:00 μ.μ κατά την οποία θα γίνει η δια περιφορά λήψη  απόφασης των παρακάτω 
θεμάτων, ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, στην γραμματεία της  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής. Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α /́11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» , της  αριθ.163/29-05-2020 
εγκυκλίου ΥΠΕΣ, την με αριθ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους 

Δήμους της Χώρας, η λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα, θα γίνει δια περιφοράς (κατά τις 

προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 

184 του Ν.4635/2019).  
 

: 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1o ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης για τον Κανονισμό χρέωσης και επιβολής προστίμου για τον καθαρισμό 
οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών 
και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. 

 

2o ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων στην υφιστάμενη "Μονάδα επεξεργασίας 
ξύλου" με φορέα εκμετάλλευσης την επιχείρηση με την επωνυμία "Χρήστος Γούδης - Γεώργιος 
Γούδης Ο.Ε.", που βρίσκεται στο αγρόκτημα Προμάχων του Δήμου Αλμωπίας, μέσω αγροτικής 
οδού η οποία συμβάλλει στην επαρχιακή οδό Προμάχων - Σωσάνδρας - Αριδαίας (Χ.Θ. 0 +150 m 
αριστερά). 

3o ΘΕΜΑ: Χορήγηση για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων στη νέα υπό ίδρυση "Μονάδα 
επεξεργασίας νωπών οπωροκηπευτικών (φρούτων και λαχανικών)" με φορέα εκμετάλλευσης τον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό «Συνεργασία Παραγωγών Αλμωπίας», που πρόκειται να ανεγερθεί στο υπ’ 
αριθ. 324 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Μεγαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας, μέσω αγροτικής 
οδού η οποία συμβάλλει στην επαρχιακή οδό 2: "Μαυροβουνίου - Πολυκάρπης - Όρμας", με 
ταυτόχρονη έγκριση κατασκευής εισόδου ανθρωποθυρίδας επί της δημοτικής οδού στο νότο. 

  
     Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σχετικό ενημερωτικό υλικό. Επιπλέον σας αποστέλλονται, συνημμένα, οδηγίες για τη δια περιφοράς 
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συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για τα συγκεκριμένα θέματα 
θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση τους ή μη και παρακαλείσθε την Τρίτη 6 

Απριλίου 2021, από 12:00 το μεσημέρι έως 14:00μ.μ  να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή 

τηλεφωνικά ή με FAX, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής ή την προϊσταμένη της Επιτροπής 

Ποιότητα Ζωής, (κα.Ισκου) στα τηλ.2384350201- 2384350282, e-mail: admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr 

με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο email της γραμματείας της  επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου 
Αλμωπίας: roulagerakari@hotmail.com και FAX:2384021226 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος 

(π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχών σχολιασμό ή αιτιολόγηση της άποψη σας). Τα μέλη τα οποία δε 
διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται 
όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με τη προϊσταμένη της επιτροπής ποιότητας ζωής  έως 

06/04/2021 ώρα 12:00μ.μ. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

- Γραφείο Δημάρχου ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού  
- Πρ/νη Τμήματος Υποστ. Πολιτικών Οργάνων 

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

- Πρωτόκολλο - Αρχείο                                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ       


	ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

