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Σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 11:30 
π.μ.   συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. 
πρωτ. 4644/4-3-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά 
και  αναπληρωματικά  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Μαρία Βλάχου- Κατσάρα, 
3. Δημήτριος Ταπαζίδης, 4. Μιχάλης Φουνταλής. 5.Βασίλειος Δημητριάδης..
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Δημήτριος Γιώγας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι  ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και προτείνει να συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

    ●   Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
παράτασης ωραρίου της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.

          Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
           Στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν τηλεφωνικής 
πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρίσκεται  ο κ. Δημ. 
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Κόντος, Νομίατρος, εκπροσωπώντας της Υγειονομική Υπηρεσία καθώς κι εκπρόσωποι της 
Αστυνομικής Δ/νσης Πέλλας.
         Κατά  την  έναρξη  της  συζήτησης  ο  κ.  Νομίατρος  παρουσίασε  στους 
παραβρισκόμενους  τη  διαδικασία  που  ακολουθεί  η  Υγειονομική  Υπηρεσία  για  τη 
χορήγηση γνωμοδότησης για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων κατόπιν της οποίας ο 
Δήμος  προσδιορίζει  την  κατάληψη του κοινόχρηστου  χώρου σε  τ.μ.  και  χορηγεί  την 
προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
       Το  μέλος  της  Επιτροπής  Μιχ.  Φουνταλής  προτείνει  στΗν  άδεια  κατάληψης 
κοινόχρηστου  χώρου  που  εκδίδεται  από  το  Δήμο,  να  αναγράφονται  πέρα  από  τα 
τετραγωνικά  μέτρα  της  κατάληψης  και  ο  ανώτερος  αριθμός  τραπεζοκαθισμάτων  που 
χορηγεί η Υγειονομική Υπηρεσία.
       Στην συνέχεια της συζήτησης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου παρουσίασε την 
πρόταση της υπηρεσίας η οποία εντοπίζεται σε τέσσερα (4) κομβικά σημεία της πόλης 
που χρήζουν άμεσης παρέμβασης ώστε να τακτοποιηθεί η κατάληψη του κοινόχρηστου 
χώρου και να επιτευχθεί η ελεύθερη πρόσβαση των πεζών.
     Η πρόταση έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για την χρήση των 
πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις 
δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.
Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

 Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
 Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
 Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα 

των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

2. Νομικό Πλαίσιο
Ο  παρών  Κανονισμός  εκδίδεται  βάσει  των  διατάξεων  του  άρθρου  79  του  Ν.  3463/2006 

«Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  &  Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ  114/Α΄/8-6-2006)  και  αποτελεί  κανονιστική 
διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις :
 Του  Β.Δ.  24-9/20-10-1958  «Περί  κωδικοποιήσεως  εις  ενιαίων  κείμενων  νόμου  των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
 Του  Ν.  1080/1980  (ΦΕΚ  246/Α΄/1980)  «Περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως 

διατάξεων  τινών  της  περί  των  προσόδων  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως 
Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»

 Του Ν. 2218/1994
 Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004)
 Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»
 Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985
 Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός 

Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις»
 Της  Απόφασης  ΥΠΕΧΩΔΕ  Γ4α/Φ.201/1791/1998  «Προδιαγραφές  μεγεθών  και  υλικών 

κύριας
 για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ
 Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ)
 Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001)
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 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000
 Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48.
 Ποινικός κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458.
Εκτός  του  Δήμου  Έδεσσας,  καμία  άλλη  αρχή  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  ίδρυμα  δεν  έχει 

αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Έδεσσας ή έχουν 
παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση.

Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Η  Διεύθυνση  Δ/κων  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  χορηγεί  σύμφωνα  με  το  Νόμο  όλες  τις 
απαραίτητες άδειες.

2. Η Ελληνική Αστυνομία (Τμήμα Τροχαίας) χορηγεί τη «σύμφωνη γνώμη», για την χορήγηση της 
Άδειας Κατάληψης του Κοινοχρήστου Χώρου και του Οδοστρώματος.

3. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, με τις αρμοδιότητες που αναθέτει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, 
χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις, για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται 
στον κοινόχρηστο χώρο. 

4. Η Ελληνική Αστυνομία ελέγχει  την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.  Κάθε διακοπή και 
παρεμπόδιση της κυκλοφορίας γίνεται με έγκριση από την Ελληνική Αστυνομία.

5. Η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  ή το  διάδοχο συλλογικό όργανο επιλύει  κάθε  διαφορά που 
ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο 
θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού.

4. Γενικές Αρχές.

1. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών για την κίνηση τους, πλάτους 
1,50 μ. τουλάχιστον (δεν συμπεριλαμβάνεται το κράσπεδο), κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου, είτε από την πλευρά της οικοδομικής γραμμής, είτε από την πλευρά του 
οδοστρώματος, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στο εκάστοτε σημείο. 

(Η  «ελεύθερη  ζώνη  όδευσης  πεζών»,  προσδιορίζει  «ζώνη»  και  όχι  διάστημα  μεταξύ 
τεθλασμένων γραμμών, για τη  συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας 
χρηστών,  ελεύθερου  από κάθε  είδους  σταθερό  ή  κινητό  εμπόδιο.  Οποιαδήποτε  σήμανση, 
φύτευση,  αστικός  εξοπλισμός  απαγορεύεται  να  τοποθετείται  εντός  της  «ελεύθερης  ζώνης 
όδευσης πεζών»).

2. Ο υπολειπόμενος προς διάθεση χώρος διατίθεται μετά την εξασφάλιση της Ζώνης Όδευσης 
Πεζών ανάλογα με  τη  δυναμικότητα  του καταστήματος  καθώς και  την  κρίση της  αρμόδιας 
υπηρεσίας (Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων). 

3. Στα  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  θα  χορηγείται  άδεια  χρήσης  κοινόχρηστου 
χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.

4. Τα τραπεζοκαθίσματα θα τοποθετούνται στις όψεις των καταστημάτων. Τα τραπεζοκαθίσματα 
δύναται να τοποθετούνται κατά περίπτωση πάνω σε εξέδρα-πατάρι, για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης  στο  εσωτερικό  του  καταστήματος,  όταν  υπάρχει  κλίση  ή  η  μορφολογία  του 
εδάφους δεν είναι ομαλή. Η εξέδρα-πατάρι θα κατασκευάζεται με βάση τις προδιαγραφές της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας, δεν θα είναι σταθερή κατασκευή, το δε ύψος αυτών 
θα είναι ίδιο με το εσωτερικό του καταστήματος και θα υπάρχει, όπου απαιτείται λόγω ύψους, 
ράμπα για ΑμΕΑ. Το κόστος κατασκευής και πολεοδομικής νομιμοποίησης, θα το αναλάβει 
εξολοκλήρου ο επιχειρηματίας. 

5. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος δύναται να οριοθετείται με κάγκελα ή άλλου είδους 
διαχωριστικού  μεταξύ  τραπεζοκαθισμάτων  και  ΕΖΔΠ,  τα  οποία  δεν  θα  εφάπτονται  με  το 
πεζοδρόμιο.  Κάθε  κατάληψη  εκτός  των  ορίων του  παραχωρούμενου  χώρου  θα  θεωρείται 
αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος.

6. Τα  καταστήματα  που  βρίσκονται  σε  γωνία  δύνανται  να  έχουν  δικαίωμα  ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων  και  στις  δύο  όψεις  τους,  εφόσον  υπάρχει  ο  απαιτούμενος  ελάχιστος 
χώρος όπως ισχύει  με την υπ αριθμ. 1 περίπτωση και να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του 
Τμήματος Τροχαίας. 
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7. Στα  καταστήματα  που  υπάρχουν  ήδη   στο  πλέγμα  των  πεζόδρομων,  θα  δίδεται  άδεια 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη  λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων,  την  ομαλή  και  ασφαλή  διέλευση  των  πεζών,  την  αποκομιδή  των 
απορριμμάτων,  την  ασφαλή  και  απρόσκοπτη  διέλευση  οχημάτων  έκτακτης  ανάγκης  ,  το 
μέγεθος του καταστήματος κλπ. 

8. Ο ορισμός του παραχωρούμενου χώρου, θα γίνεται χωριστά για κάθε κατάστημα από Τμήμα 
Αδειοδοτήσεων  και  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων  με  τη  συμβολή  της  Τεχνικής 
Υπηρεσίας στα κατασκευαστικά θέματα. Ο χώρος που διατίθεται δεν συνεπάγεται και πλήρη 
κάλυψη από τραπεζοκαθίσματα για  μεγαλύτερο αριθμό εξυπηρετούμενων ατόμων,  εάν δεν 
προβλέπεται αντίστοιχος αριθμός, από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος. 

9. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος 
τουλάχιστον 2,20 μ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες που 
θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, 
χωρίς διαφημιστικά μηνύματα.

10. Η  ανάπτυξη  των  τραπεζοκαθισμάτων  επιτρέπεται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  με  την 
προϋπόθεση ότι δεν θα  τοποθετηθούν και επί του πεζοδρομίου, πρόσθετες κατασκευές όπως 
κουρτίνες, υλικά κάλυψης από ναύλων (τέντες διάφανες κλπ) και οποιαδήποτε άλλη σταθερή 
κατασκευή κάλυψης του χώρου. 

11. Τα κινητά υαλοπετάσματα ή άλλου είδους διαχωριστικά κατά τους χειμερινούς μήνες, θα είναι 
μέγιστου ύψους 2,00 μ. τα οποία καθώς και οι πρόσφοροι τρόποι θέρμανσης του χώρου, θα 
είναι χωρίς σταθερή κατασκευή. 

12. Απαγορεύεται η σταθερή σύνδεση με το φυσικό έδαφος οποιασδήποτε κατασκευής καθώς και 
η τοποθέτηση γλαστρών ή άλλων αντικειμένων, εκτός του παραχωρούμενου χώρου.

13. Σε  χώρους  πεζοδρομίων,  πεζοδρόμων  και  άλλων,  που  δεν  έχουν  παραχωρηθεί  δεν 
επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση.

14. Η καθαριότητα του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του 
καταστήματος.

15. Απαγορεύεται  η  κοπή  και  το  κλάδεμα  δέντρων.  Για  περιπτώσεις  που  υπάρχει  δέντρο  σε 
χώρους  που  θα  παραχωρηθούν  για  χρήση  θα  υπάρχει  σχετική  εισήγηση  της  Υπηρεσίας 
Πρασίνου.

16. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, τηλεοράσεων, λοιπών συσκευών 
προβολής και διαφημιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστο χώρο.

5. Καθορισμός Κοινοχρήστων χώρων

Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης και τα 
αντίστοιχα διατειθέμενα μέτρα, καθορίζονται ως εξής :

Α. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
(Οδός 
Δημοκρατίας και 
κάθετοι οδοί)

 Οδός Δημοκρατίας  
 Οδός Ηρ. Πολυτεχνείου
 Οδός Στουγιαννάκη
 Πλατεία Στουγιαννάκη
 Οδός Αριστοτέλους 
 Οδός Θεοτοκοπούλου 
 Οδός Κλ. Παναγιώτου 
 Οδός Παπασιβένα 
 Οδός Βουλγαροκτόνου

έως 3,0 μ.
έως 2,5 μ.
έως 2,5 μ.
έως 4,0 μ.
έως 2,5 μ.
έως 2,5 μ.
έως 2,5 μ.
έως 2,5 μ.
έως 2,5 μ.

Β. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Για  τα  καταστήματα  στην  Πλατεία  Ελευθερίας, 
δύναται  να  παραχωρείται  κοινόχρηστος  χώρος, 
μέχρι την φυσική δεντροστοιχία και  απόδοση του 
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εξωτερικού χώρου εξ’ ολοκλήρου στους πεζούς. 

Γ. 1) ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ, 2) ΔΗΜ. 
ΡΙΖΟΥ, 3) 
ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ & Ι. 
ΒΛΑΧΟΥ

Λόγω  των  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών  των 
οδών αυτών, σε όλο το μήκος τους, δύναται να 
παραχωρείται χώρος κατά περίπτωση και κατ’ 
εξαίρεση  των  περιορισμών  του  παρόντος 
Κανονισμού,  μετά  από  σχετική  εισήγηση  της 
αρμόδιας υπηρεσίας.

Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΟΔΟΙ  Όπου  υπάρχει  τουλάχιστον  1,50  ΕΖΔΠ, 
δύναται  να  παραχωρείται  χώρος,  μέχρι 
αυτό το όριο. 

 Σε  διαφορετική  περίπτωση  πλήρης 
απαγόρευση τραπεζοκαθισμάτων

Σε περίπτωση που έναντι  του καταστήματος,  υπάρχει ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος, δύναται να 
παραχωρείται επιπλέον χώρος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

6. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.
Ο  καθορισμός  του  ετήσιου  τέλους  ανά  τετραγωνικό  μέτρο,  καθορίζεται  με  απόφαση  του 

Δημοτικού Συμβουλίου.
Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το 

Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.
Ο  ενδιαφερόμενος  απευθύνεται  με  αίτηση  του  στη  Δ/νση  Διοικητικών  και  Οικονομικών 

Υπηρεσιών, πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
• Άδεια λειτουργίας καταστήματος
• Σχεδιάγραμμα κάλυψης.
• Βεβαίωση του ενδιαφερόμενου περί μη οφειλής στον Δήμο.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ της επιχείρησης 
• Και ότι άλλο απαιτηθεί από την κείμενη Νομοθεσία 

Με τη λήξη των αδειών και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο 
όλα τα αντικείμενα.

7.  Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα

Αυθαίρετη θεωρείται  η  χρήση  κοινόχρηστου  χώρου  χωρίς  την  προηγούμενη  άδεια  του 
Δημάρχου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας 
άδειας, είτε αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη 
διάρκεια της άδειας .

Σε περίπτωση  αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του 
Δημάρχου και σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλους και:

• Σε  χώρους  για  τους  οποίους  έχει  παραχωρηθεί  άδεια,  επιβάλλεται  χρηματικό  πρόστιμο 
διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης

• Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο 
με το  τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει προσδιοριστεί με 
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  περιπτώσεις  χώρων  που  έχει  επιτραπεί  η 
παραχώρηση της χρήσης.

• Εάν  συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι 
δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα.
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• Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου 
και ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου, με τη συνδρομή 
της  οικείας Αστυνομικής  Αρχής και  επιβάλλει  ειδικό  πρόστιμο για  τα έξοδα μεταφοράς και 
αποθήκευσης,  ίσο  με  το  διπλάσιο  του  μεγαλύτερου  τέλους  ανά  τετραγωνικό  μέτρο,  που 
καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει 
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

• Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς 
και την χρήση καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες 
και τιμωρείται με τις ποινές του Ποινικού Κώδικα.

   Ακολούθησε συζήτηση πάνω στην ανωτέρω πρόταση με την Υγειονομική Υπηρεσία να 
προτείνει τον επαναπροσδιορισμό των καθισμάτων που έχουν χορηγηθεί για την 
έκδοση αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα που βρίσκονται στα 
σημεία της παρέμβασης.
     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην περίπτωση που θα εφαρμοστεί η 
εισήγηση της υπηρεσίας, πρότεινε την εντατικοποίηση των ελέγχων από τα αρμόδια 
όργανα και την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων.
     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου που συμμετέχει στην 
συζήτηση, προτείνει στα πεζοδρόμια που το πλάτος τους δεν ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, να 
μην χορηγείται άδεια προκειμένου να εξασφαλίζεται η διέλευση των πεζών.
      Στη συνεδρίασε παραβρίσκεται κι ο κ. Ιωάννης Πασπαλάς, Πολιτικός Μηχανικός, ο 
οποίος ανέλυσε τη λύση της τοποθέτησης οριοθετημένων παταριών πάνω στα 
πεζοδρόμια προκειμένου να τοποθετούνται πάνω σε αυτά τα τραπεζοκαθίσματα. 
Επιπλέον πρότεινε τα πλαστικά παραπέτα που τοποθετούν τα καταστήματα 
προκειμένου να προφυλάξουν τους θαμώνες από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, να 
οριοθετούνται, όσον αφορά το ύψος τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
    Ακόμα αναφέρθηκε και στην κατά περίπτωση, τοποθέτηση πρόσθετων δαπέδων, σε 
εκείνα τα πεζοδρόμια των καταστημάτων, που εμφανίζουν τέτοια κλίση που δυσχεραίνει 
την τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων, φυσικά κατόπιν αδειοδότησης από το Δήμο. 
Η Υγειονομική Υπηρεσία αμφισβητεί τον καθαρισμό που θα γίνεται κάτω από αυτά τα 
δάπεδα από τον καταστηματάρχη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες μόλυνσης.
      Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
14:30 μ.μ.

Το παρόν απόσπασμα πήρε αριθμό 8/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 18/3/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου- 
Κατσάρα,  Μιχάλης Φουνταλής,  Βασίλειος 
Δημητριάδης.  

Εσωτερική Διανομή:
-Γενικός Γραμματέας του Δήμου,
-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
- Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
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