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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2015
    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ   
ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

Σήμερα Τετάρτη 27  Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 
πρωτ.13746/22-5-2015 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- Κάτσαρα, 
3.Κων/νος  Λαμπρόπουλος  (Αναπληρωματικό  μέλος),  4.  Βασίλειος  Δημητριάδης,  5. 
Δημήτριος Γιώγας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. Μιχάλης Φουνταλής.

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:

1. Ενημέρωση για θέματα χρήσης κοινόχρηστων χώρων και Λαϊκής Αγοράς.
          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. 
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Για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, 
παραβρίσκονται κατά την συζήτηση ο Διοικητής Τροχαίας Έδεσσας και μέλη του 
Εμπορικού Συλλόγου της πόλης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ενημερώνει τα 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ότι με την επαναφορά του προσωπικού της 
πρώην Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο κρίνεται άμεση η τακτοποίηση των 
κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνονται από καταστηματάρχες με 
τραπεζοκαθίσματα κι όχι μόνο.

Το τελευταίο χρόνο με την έλλειψη προσωπικού για την διενέργεια αναλόγου 
ελέγχου υπήρξε έξαρση της αυθαίρετης κατάληψης  με αποτέλεσμα η προσπέλαση 
των πεζοδρομίων να είναι σε κάποια σημεία της πόλης αδύνατη.

Προτείνεται η ενημέρωση των καταστηματαρχών που προτίθενται για το έτος 
2015 να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να φροντίσουν για την έκδοση της 
σχετικής άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Για το λόγο αυτό, υπάλληλος του Δήμου θα ενημερώσει τους δικαιούχους ότι 
εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από σήμερα θα πρέπει να φροντίσουν για την 
έκδοση της σχετικής αδείας και παράλληλα θα καταγράφονται και θα ελέγχονται τα 
τετραγωνικά της κατάληψης, προκειμένου μετά το πέρας της προαναφερθείσας 
ημερομηνίας να επιβληθούν  σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και τα ανάλογα 
πρόστιμα και κυρώσεις.

Ο Διοικητής της Τροχαίας προτείνει η ίδια διαδικασία του ελέγχου και της 
καταγραφής των τετραγωνικών της κατάληψης, να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, 
προκειμένου να γνωματεύουν τα αρμόδια όργανα για τη δυνατότητα κατάληψης του 
κάθε καταστήματος.

Όσον αφορά τη Λαϊκή Αγορά, ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι κλιμάκιο 
του Δήμου θα ξεκινήσει έλεγχο των αυθαίρετων καταλήψεων από παραγωγούς σε 
σημεία που δεν επιτρέπεται, κάθε Τρίτη για τη Λαϊκή Αγορά της Άρνισσας και κάθε 
Πέμπτη για της Έδεσσας, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις στις οποίες 
κάνουν χρήση του χώρου όσοι δεν έχουν παραγωγική άδεια.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:15 μ.μ.

Το παρόν απόσπασμα πήρε αριθμό 17/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 2/6/2015
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρία  Βλάχου  -Κατσάρα,  Δημήτριος 
Γιώγας,  Βασίλειος Δημητριάδης, Κων/νος 
Λαμπρόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος).
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