ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 /2022
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΥΟ ΠΑΓΚΩΝ
ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ.
Σήμερα, Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 13:30, συνεδρίασε δια ζώσης στο
Δημοτικό Κατάστημα και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της
αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4660/8-4-2022
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής,
τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να
συζητήσει και να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα τέσσερα (4) από
τα επτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος2. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα,Τακτ. Μέλος
Πρόεδρος
3. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. μέλος
2. Σωτήριος Μούκας, Τακτικό μέλος
4. Δήμητρα Καραμάνη, Τακτικό μέλος
3. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος
Τα μέλη, Μαρία Βλάχου-Κατσάρα και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος,
συμμετείχαν δια ζώσης, ενώ ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Γιώγας και το μέλος,
Δήμητρα Καραμάνη με τηλεδιάσκεψη.
Επιπλέον, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου, εφόσον στην ημερήσια διάταξη
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την Κοινότητά τους.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελισάβετ Μητσάκη, τακτική υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να
συζητούν το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, είχε κοινοποιήσει στα μέλη την με αριθμ. 10387/22-7-2022
εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΥΟ ΠΑΓΚΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΙΡΑ ΤΗΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Με την αρ. 20/2020 απόφασή του, το συμβούλιο της Κ. Άρνισσας είχε ζητήσει τη μετακίνηση δύο
πάγκων πωλητών λαϊκών αγορών (κ.κ. ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ και ΛΙΟΚΤΣΗΣ), οι οποίες –σύμφωνα με την
απόφαση – φράσσουν την δίοδο από τον πεζόδρομο προς το Γυμνάσιο και αντίστροφα,
προβάλλοντας μάλιστα λόγους έκτακτης ανάγκης .
Η Επιτροπή σας, είχε αναβάλει τη συζήτηση του θέματος πριν περίπου ένα χρόνο.
Μετά από προτροπή του Προέδρου της Κοινότητας προς την υπηρεσία μας, το θέμα τίθεται και
πάλι προς συζήτηση.
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, οι διαμορφούμενες πιθανές λύσεις είναι οι εξής :
Α) μετακίνηση όλης της πλευράς των συγκεκριμένων πάγκων κατά δύο (2) θέσεις
Β) τοποθέτηση των δύο πωλητών σε δύο άλλες θέσεις, οι οποίες θα επιλεγούν από τους υπό
μετακίνηση πωλητές, μεταξύ πέντε (5) διαθέσιμων θέσεων.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Αντιπρόεδρος, αφού αναφέρθηκε στην αριθμ. 7/2021
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα με την οποία
έγινε αυτοψία στο χώρο της λαϊκής αγοράς της Άρνισσας παρουσία αστυνομικών και
του μέλους της Επιτροπής, Μαρίας Κατσάρα-Βλάχου, κατά την οποία οι εμπλεκόμενοι
πωλητές κατέληξαν σε συμφωνία ως προς τη μετακίνηση των πάγκων τους, κάλεσε τα
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον
Αντιπρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. 10387/22-7-2021
εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν.
4735/2020 ( ΦΕΚ Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων
της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Τη μετακίνηση του πάγκου του πωλητή, Τεντζέρη Χριστόδουλου,
στη θέση -8- του χάρτη της λαϊκής αγοράς της Άρνισσας, όπως
επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Τη μετακίνηση του πάγκου του πωλητή, Λιόκτση Χρήστου, κατά 1
μέτρο, προκειμένου να μείνει ελεύθερη η δίοδος για τη διέλευση
οχημάτων και πεζών.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε
στις 14:10.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 14/2022.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΓΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρία Κατσάρα-Βλάχου, Κωνσταντίνος
Λαμπρόπουλος, Δήμητρα Καραμάνη

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18/4/2022
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΓΑΣ
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, κο Βιληγέννη
Ευστράτιο
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης

