
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2020
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ    ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ   
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2)  ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.  75  Α    ΤΗΣ   
ΠΟΛΗ  ΤΗΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ  ΓΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ   MODE   3  

          Σήμερα  Τρίτη  1 Δεκεμβρίου  2020 και  ώρα 13:30 μ.μ.  έως 15.00 μ.μ. 
συνεδρίασε δια περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών 
της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης  περιορισμού  της 
διάδοσής  του»,  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  Δήμου  Έδεσσας,  ύστερα  από  την 
έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 16.208/27-11-2020 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  στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

           Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος, 
3. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος, 
4. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. Μέλος,
5. Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος.

1.  Ελένη Κίτσου Τακτικό μέλος,
2. Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος.

         
Επιπλέον  στην  συνεδρίαση  κλήθηκε  να  συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των 

Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου εφόσον στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 
θέματα που αφορούν την Κοινότητά τους αλλά δεν συμμετείχε  κανείς.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου, τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος  λαμβάνοντας 
υπόψη  του  τους  συμπληρωμένους  πίνακες  ψηφοφορίας  των  μελών  της  Επιτροπής 
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Ποιότητας  Ζωής,  προχώρησε  στη  λήψη  της  απόφασης  του  θέματος  της  ημερήσιας 
διάταξης.          
 

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε στα 
μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  το  με  αριθμ.  πρωτ.  14.660/29-10-2020 
υπηρεσιακό  σημείωμα  της  Δ/νσης  Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας,  το  οποίο  αναφέρει  τα 
ακόλουθα:
       Έχοντας υπόψη:

1. Την από 27-10-2020 αίτηση της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ., για παραχώρηση 
χρήσης  δύο  (2)   θέσεων στάθμευσης  του  Ο.Τ.75Α της  πόλης  Έδεσσας,  για  εγκατάσταση 
σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου MODE 3.

2. Το ότι, το Ο.Τ.75Α, είναι χαρακτηρισμένο ως  «Κοινόχρηστος Χώρος-Πάρκινγκ» στο σχέδιο 
πόλης Έδεσσας, που συγκεκριμένα είναι ο χώρος στάθμευσης, μεταξύ της περίφραξης αύλειου 
χώρου του Διοικητήριου Ν. Πέλλας & πεζοδρομίου της οδού 18ης Οκτωβρίου.

3. Τον  N.3463/06  (ΦΕΚ  –  114  Α/8-6-2006):  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων», 
άρθρο  185  -  παρ.  1.  «Με  απόφαση  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου  επιτρέπεται  να  
παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα  
δημοσίου  δικαίου, για  την  αντιμετώπιση  έκτακτης  και  επείγουσας  ανάγκης.  Η  παραχώρηση  
ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει».

4. Η λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα, αποτελεί ατομική και όχι κανονιστική απόφαση, 
καθώς   αφορά  σε  παραχώρηση  ορισμένων  εκ  των  νόμιμων  θέσεων   στάθμευσης  σε 
κοινόχρηστους  χώρους  και  συνιστούν  στην  ουσία  πράξεις  διαχείρισης  των  χώρων αυτών, 
οπότε  δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999.

5. Το γεγονός ότι,  είναι  αρμοδιότητα  του  Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας  να προτείνει  στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τους χώρους στάθμευσης οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 84, 
παρ. 2-β του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

6. Το  γεγονός  ότι,  η  συγκεκριμένη  παραχώρηση  είναι  κοινωφελής  ή  προάγει  τα  τοπικά 
συμφέροντα.

Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω (1) σχετικό για να αποφασίσετε αρμοδίως, για την παραχώρηση της 

χρήσης  δύο  (2)  θέσεων  στάθμευσης  του  Ο.Τ.75Α  της  πόλης   Έδεσσας  (χώρο  στάθμευσης 

Διοικητήριου),  για  εγκατάσταση σταθμού  φόρτισης  ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου  MODE 3,  σε 

όποιο  σημείο  του  συγκεκριμένου  χώρου  στάθμευσης  του  θέματος,  οι  Τεχνικές  Υπηρεσίες  της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Π.Κ.Μ., κρίνουν κατάλληλο.

        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας αφού έλαβε υπόψη της το 
αριθμ.  πρωτ.  13.660/12-10-2020  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας  του 
Δήμου, την αριθμ. πρωτ. 13.455/8-10-2020 αίτηση του κ. Σαραφίδη Θεμιστοκλή, την 
αριθμ.  17/2020  απόφαση  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Έδεσσας  καθώς  και  τις 
διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
       Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση της 
χρήσης  δύο  (2)  θέσεων  στάθμευσης  του  Ο.Τ.  75Α  της  πόλης   Έδεσσας  (χώρο 
στάθμευσης  Διοικητηρίου),  για  εγκατάσταση  σταθμού  φόρτισης  ηλεκτροκίνητων 
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οχημάτων τύπου MODE 3, σε όποιο σημείο του συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης του 
θέματος, οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Π.Κ.Μ., κρίνουν 
κατάλληλο.

         Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις  
15:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 20/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 4/12/2020

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος,  Μαρία  Βλάχου-
Κατσάρα, Δημήτριος Γιώγας, Σωτήριος Μούκας.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας κα Φανή Γιούσμη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο. 
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

	          Σήμερα Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. έως 15.00 μ.μ. συνεδρίασε δια περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 16.208/27-11-2020 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 στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

