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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/26-04-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 42/2021
Θέμα 7ο: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηράκλειας για το
έτος 2020.
Σήμερα την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από
11/03/2020 Π.Ν.Π που κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 και των υπ΄αρ. 18318/13-03-2020 και
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ, με χρήση της επίσημης υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του
ελληνικού δημοσίου e-presence (www.epresence.gov.gr) και ύστερα από την με αρ. 4539/22-04-2021
πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στους
Προέδρους των Κοινοτήτων Βαλτερού, Καρπερής, Αμμουδιάς, Κοίμησης, Ποντισμένου, Σκοτούσσας και
Στρυμονικού, στον Δήμαρχο καθώς και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση
24.
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης οι παρακάτω:

1. Μαρία Γεωργιάδου, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
2. Βασίλειος Καμήλαλης, Αντιπρόεδρος του Δημ.
Συμβουλίου

3. Δημητρούλα Αυτζή, Γραμματέας του Δημ.
Συμβουλίου

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Δημήτριος Τζήκας, Δημ. Σύμβουλος
Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος
Αθανάσιος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος
Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος
Μαλαματής Μπουντράκης, Δημ. Σύμβουλος
Ηλίας Σαλμάς, Δημ. Σύμβουλος
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Δεν συμμετείχαν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης οι παρακάτω:

1. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ.
Σύμβουλος
2. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ.
Σύμβουλος
3. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος
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10. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, Δημ. Σύμβουλος
11. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος
12. Κωνσταντίνος Δόστογλου, Δημ. Σύμβουλος
13. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος
14. Αθανάσιος Δάγκος, Δημ. Σύμβουλος
15. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Δημ. Σύμβουλος
16. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος
17. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος
18. Δήμος Κοσμίδης, Δημ. Σύμβουλος
19. Σωτήριος Βατμανίδης, Δημ. Σύμβουλος
20. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος
21. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος
22. Χρήστος Ράπτης, Δημ. Σύμβουλος
23. Δέσποινα Χατζίδου, Δημ. Σύμβουλος
24. Χρήστος Χασάπης, Δημ. Σύμβουλος
Ακόμα, συμμετείχαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι
παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων:

1. Νικόλαος Χαλκιόπουλος, Πρόεδρος του Συμβ.
Αμμουδιάς

Δεν συμμετείχαν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης
οι
παρακάτω
Πρόεδροι
Συμβουλίων Κοινοτήτων, μολονότι εκλήθησαν
νόμιμα:
1. Αλέξανδρος Βλάχος, Πρόεδρος του Συμβ.
Βαλτερού

2. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος
του Συμβ. Καρπερής

3. Άγγελος Ατλάσης, Πρόεδρος του Συμβ.
Κοίμησης

4. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Συμβ.
Ποντισμένου

5. Δήμητρα Τρακαλιάνη, Πρόεδρος του
Συμβ. Σκοτούσσας

6. Χρήστος Τυριακίδης, Πρόεδρος του
Συμβ. Στρυμονικού

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτσάκης, η Γενική Γραμματέας του
Δήμου κ. Βασιλική Βάκα και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Γεωργιάδου, ο Δήμαρχος, ο κ.
Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ο κ. Βασίλειος Σαββίδης και η κ. Δέσποινα Χατζίδου εξέφρασαν τα
συλλυπητήριά τους για τον ξαφνικό θάνατο του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Χίντζιου και
καλωσόρισαν τον νέο δημοτικό σύμβουλο κ. Χρήστο Ράπτη. Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του
δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Χίντζιου εξέφρασε και ο κ. Χρήστος Ράπτης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του έβδομου θέματος της
ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ΄αρ. 1/2021
ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
Ημερ.Ισχύος:28/05/08

Σελίδα 2 από 5

ΑΔΑ: 6ΑΝΧΩΡΤ-6ΧΙ

Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία συντάχθηκε η ετήσια έκθεση πεπραγμένων
έτους 2020 και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/20110, την υπ΄αρ. 1/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
με την οποία συντάχθηκε η ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2020
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως
αυτή έχει συνταχθεί με την υπ΄αρ. 1/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η οποία
έχει ως εξής:
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος
2020, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:
Α. Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για:
Β. να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
ii) θέματα 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,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ
Συγκεκριμένα:
Ι. Εισηγήσεις στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ που:
Παρ α) θέτουν κανόνες:
α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον
προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και
λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
Παρ δ1) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και
κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Παρ δ2) Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών
κοινόχρηστων χώρων
Παρ ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται
να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2020 με θέμα: Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου)
στην Κοινότητα Χρυσοχωράφων.
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2020 με θέμα: Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου)
στην Κοινότητα Ηράκλειας.
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2020 με θέμα: Καθορισμός του χώρου και των όρων τέλεσης των θρησκευτικών
εμποροπανηγύρεων 2020 στις κοινότητες Βαλτερού, Καρπερής και Αμμουδιάς του Δήμου Ηράκλειας.
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4. Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2020 με θέμα: Καθορισμός του χώρου και των όρων λειτουργίας της
εμποροπανήγυρης 2020 στην κοινότητα Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας.
5. Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2020 με θέμα: Περί ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Σκοτούσσης.
6. Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2020 με θέμα: Καθορισμός του χώρου και των όρων λειτουργίας της
εμποροπανήγυρης 2020 στην κοινότητα Ηράκλειας, του Δήμου Ηράκλειας.
7. Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2020 με θέμα: Καθορισμός του χώρου και των όρων τέλεσης της θρησκευτικής
εμποροπανήγυρης 2020 στην Κοινότητα Κοίμησης του Δήμου Ηράκλειας.
8. Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2020 με θέμα: Περί απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητα
Ηράκλειας.
Β. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης
σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά
κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των
μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου
δήμου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ν 2696/1999, Α΄ 57) και του άρθρου 225 του ν 3852/2010 (Α΄ 87) και ύστερα από μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε
για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και προσωρινή απαγόρευση στάσης
και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης
/στάσης /στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ.
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2020 με θέμα: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού
Πολυτεχνείου του οικισμού Ηράκλειας για ορισμένες ώρες της ημέρας , στα πλαίσια του Άρθρου 65
του Ν.4688/2020
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2020 με θέμα: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε συγκεκριμένο τμήμα
στην Κοινότητα Αμμουδιάς , στα πλαίσια του Άρθρου 65 του Ν.4688/2020
Γ. Προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας (Λούνα –Παρκ)
Σύμφωνα με την παρ.1 άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και
εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την
προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της
λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων
επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.
Σύμφωνα με το Ν.4497/2017 για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα
πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους,
απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Από το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006
προβλέπεται ότι πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2020 με θέμα: Χορήγηση ή μη Προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας (Λούνα Παρκ), στον Γκιζόπουλο Δημήτριο του Βασιλείου
στην Κοινότητα Καρπερής
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2. Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2020 με θέμα: Χορήγηση ή μη Προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας (Λούνα Παρκ), στον Γκιζόπουλο Δημήτριο του Βασιλείου
στην Κοινότητα Κοίμησης.
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2020 με θέμα: Χορήγηση ή μη Προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας (Λούνα Παρκ), στον Γκιζόπουλο Δημήτριο του Βασιλείου
στην Κοινότητα Ηράκλειας
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2020 με θέμα: Χορήγηση ή μη Προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας (Λούνα Παρκ), στον Γκιζόπουλο Δημήτριο του Βασιλείου
στην Κοινότητα Αμμουδιάς
Κατεπείγουσα συνεδρίαση
Σύμφωνα με την παρ.5 αρθ.67 του Ν.3852/2010 Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί
να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο
λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων
Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2020 με θέμα: Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της 6ης έκτακτης
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασής του με
το άρθρο 2, παρ.1 του ν. 4623/2019, ορίζεται ότι: «Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή
τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην
περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής».
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2020 με θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 «Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων
στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο».
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2020 με θέμα: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το
έτος 2019.
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 18.45
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος
Κουτσάκης

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Μαρία
Γεωργιάδου

Η Γραμματέας
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Δημητρούλα Αυτζή

Τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 06-05-2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρία Γεωργιάδου
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