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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 57/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

 Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4.136/22.2.2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 21 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πέτκος Χρήστος  

2 Βερικούκης Χρήστος 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Δασκάλου Χρήστος  14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

4 Δημητριάδης Βασίλειος 15 Σόντρας Ιωάννης  

5 Δίου Αναστάσιος 16 Ταμβίσκου Ευτυχία  

6 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης Δημήτριος 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φουνταλής Μιχαήλ  
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9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Μουράτογλου Ιωάννης  21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Πασχάλης Αλέξανδρος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Γιώγας Δημήτριος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Κούκος Γεώργιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Μάρκου Διονύσιος 

 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα o Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας για τα θέματα 

που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν 

παραβρέθηκε. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

β. Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

γ. Ριζαρίου  Κων/νος Δημητριάδης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραμματικού  Νικόλαος Μούκας.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τa 

θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

        Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται 

και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄αριθμ. 1/2018 ομόφωνη απόφασή της 

υποβάλλει την Έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, η 

οποία έχει ως εξής: 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

      Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκαν στις έντεκα (11) συνεδριάσεις της για το 
έτος 2017, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής: 
 

Α. Άδειες καταστημάτων- λειτουργίας μουσικής 
 
i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 
του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του 

ενδιαφερομένου. 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς (Πολεοδομική Υπηρεσία, Αστυνομική Αρχή κλπ) ελέγχους, προκειμένου να 

εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία 
αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συμβατή με την 
ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, 

πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και 
της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, 

την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.  
     Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την κάτωθι 
απόφαση επί του θέματος: 

Α. Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2017: 
    Ενέκρινε να χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος στο Νιώτη 

Ιωάννη του Κυριάκου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην Τ. Κ. Άρνισσας, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας. 

 

 ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και 

δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου. 
      Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων αν διαπιστωθούν 

παραβάσεις σε καταστήματα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής 
αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση 

της αδείας ίδρυσης των καταστημάτων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις 
λειτουργίας τους. Για το έτος 2017  κατόπιν των σχετικών ελέγχων από τα αρμόδια 
όργανα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του θέματος: 

Α. Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2017: 
      Ομόφωνα αποφάσισε να μην αφαιρέσει οριστικά τις άδειες ίδρυσης και 

λειτουργίας των καταστημάτων των κ. Νησιάγκα Κων/νου του Δημητρίου ( Δημ. 
Ρίζου-Ηφαιστίωνος), Πασιαλή Ιωάννη του Αναστασίου ( Αγγ. Γάτσου 7) και Παππά 
Δημητρίου του Χαριλάου (Αγγ. Γάτσου 8), διότι συνεκτίμησε:  

α) την καλή διάθεση συνεργασίας και την υπόσχεση συμμόρφωσης των ιδιοκτητών 
καταστημάτων με την κείμενη νομοθεσία, 

β) το γεγονός ότι από τις παραβάσεις για παραβίαση ωραρίου μουσικής δεν 
προκαλείται βλάβη στους περίοικους ή σε όμορους καταστηματάρχες, 
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γ) την υπόσχεση των τριών (3) καταστηματαρχών για σεβασμό των ωρών κοινής 

ησυχίας, 
δ) τις οικονομικές δυσκολίες λόγω τις γενικότερης εθνικής οικονομικής 

κατάστασης, 
ε) τη μη διάθεση της να προχωρήσει σε αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστημάτων, γεγονός που θα έπληττε την τοπική κοινωνία και οικονομία, 

Β. Απόφαση υπ’ αριθ.45/2017: 
Ομόφωνα αποφάσισε τη μη αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

των καταστημάτων των κ.κ. ΛΟΥΣΑ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται στην 
Έδεσσα και στην συμβολή των οδών Πλ. Τημενιδών & Αριστοτέλους, και  
ΤΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην Έδεσσα και 

στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 7, με την επισήμανση να λάβουν υπόψη τους τις 
υποδείξεις της Επιτροπής για τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη 
λειτουργία μουσικών οργάνων εντός των νόμιμων ωραρίων. 
 

iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής. 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2016 αιτήσεις μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει (με ή χωρίς παράταση 

ωραρίου) άδειες λειτουργίας μουσικής ή να ανακαλέσει αυτές. 
    Έπειτα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή μη των εν 

λόγω αδειών, οι οποίες είναι οι εξής: 
Α. Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2017: 
     Χορήγησε άδεια μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου λειτουργίας  

μουσικής, στον Παπαστόικο Ευάγγελο του Θεοφάνη, για το κατάστημά της  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ 

ΠΟΤΩΝ(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) στον οικ. Παλ. Αγίου Αθανασίου, σύμφωνα με την 

αριθ. ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ 71δ/524966(3396)/23-2-2017 γνωμοδότηση της Δ/νσης 

Υγείας και Πρόνοιας, για το έτος 2017. 
       Χορήγησε άδεια μουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  

μουσικής, στην ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Ζ.- ΠΟΥΡΟΣ Δ. – ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε., για 

το κατάστημά της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) στον οικ. Παλ. Αγίου 
Αθανασίου, σύμφωνα με την αριθ. ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ71δ/53812(226)/20-2-2017 

γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας, για το έτος 2017. 
Χορήγησε άδεια μουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  

μουσικής, στην ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Ζ.- ΠΟΥΡΟΣ Δ. – ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε., για 

το κατάστημά της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στον οικ. Παλ. Αγίου Αθανασίου, σύμφωνα με την αριθ. 

ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ71δ/521819(3380)/28-2-2017 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγείας και 
Πρόνοιας, για το έτος 2017. 

 
 Με την αριθ. 32/2017 απόφασή της «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα να μην ανακαλέσει την άδεια παράτασης 
χρήσης ωραρίου μουσικής του κ. Νησιάγκα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, για το 

κατάστημά του που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Δημ. Ρίζου και Ηφαιστίωνος 
της πόλης της Έδεσσας, με την επισήμανση να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις της 
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Επιτροπής, περί συμμόρφωσης και τήρησης της παράτασης του ωραρίου 

μουσικής. 
 

Με την αριθ. 44/2017 απόφασή της «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα να μην ανακαλέσει τις άδειες παράτασης 
χρήσης ωραρίου μουσικής των κ.κ. ΤΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

Ηρώων Πολυτεχνείου 7, ΠΑΣΙΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Αγγ. Γάτσου 7 και 
ΔΕΡΒΙΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αγγ. Γάτσου 4, της πόλης της 
Έδεσσας, με την επισήμανση να λάβουν υπόψη τους τις υποδείξεις της Επιτροπής, 

περί συμμόρφωσης και τήρησης της νομοθεσίας περί παράτασης του ωραρίου 
μουσικής. 

 

Με την αριθ. 46/2017 απόφασή της «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα τη μη αφαίρεση των αδειών παράτασης του 
ωραρίου λειτουργίας της μουσικής των καταστημάτων των κ.κ. ΝΗΣΙΑΓΚΑ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην Έδεσσα και στην οδό 
Ηφαιστίωνος και Ρίζου, και  ΓΙΟΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.,  που βρίσκεται 

στην Έδεσσα και στην οδό Ευριπίδου 7, με την επισήμανση να λάβουν υπόψη 
τους τις υποδείξεις της Επιτροπής για τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά 
με την άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός των νόμιμων 

ωραρίων της μέγιστης επαναλαμβανόμενης ηχοστάθμης των 80db. 
 
Με την αριθ. 56/2017 απόφασή της «ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

αποφάσισε ομόφωνα να μην αφαιρέσει την άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου 
μουσικής του κ. Νησιάγκα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, για το κατάστημά του 
που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Δημ. Ρίζου και Ηφαιστίωνος της πόλης της 

Έδεσσας, με την επισήμανση να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις της Επιτροπής, 
περί συμμόρφωσης και τήρησης της νομοθεσίας για την παράταση του ωραρίου 

μουσικής. 
 

       Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών 

αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 
 

          Κατά το έτος 2017 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την υπ’ αριθ. 8/2017 
απόφαση με θέμα: «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 26/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» και εισηγήθηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο την ανάκληση της αριθ. 26/2016 απόφασή της και την έγκριση του νέου 
σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Έδεσσας  

     
        Επιπλέον αποφάσισε καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2017 τα εξής: 
     ● Απόφαση υπ’ αριθ.21/2017: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ,  με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
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Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για έγκριση του σχεδίου του Κανονισμού 

Λειτουργίας του  Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Έδεσσας 
 

        ● Απόφαση υπ’ αριθ.28/2017: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ”,  εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την 

έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου «Προσωρινές διαμορφώσεις 
χώρου πλατείας Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων και κατασκευή πεζοδρομίων οδού Ικονίου» στα παρακάτω σημεία: 

α) να μην τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες κυκλοφορίας τύπου Ρ-41 και Ρ-
42 στις οδούς: Δαρδανελλίων, Κιουταχίας, Προύσης, Καισαρείας, Τραπεζούντας, 
Μιαούλη, Στρατού, Κομοτηνής και Ξάνθης αλλά να εξακολουθεί να υπάρχει στην 

οδό Σμύρνης που προϋπήρχε η συγκεκριμένη σήμανση και πριν την υλοποίηση 
του έργου. 

β) να μην τοποθετηθεί η ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας τύπου Ρ-7 στη 
διασταύρωση της οδού Λυκούργου με την πλατεία Ιατρού Ρεβυθιάδη αλλά να 
συνεχίσει η παραπάνω οδός να είναι διπλής κατεύθυνσης. 

γ) να μην τοποθετηθεί η ρυθμιστική πινακίδα κυκλοφορίας τύπου Ρ-7 στη 
διασταύρωση της οδού Ιωαννίνων με την οδό Καπετάν Ακρίτα αλλά να συνεχίσει η 

παραπάνω οδός να είναι διπλής κατεύθυνσης. 
 
       ● Απόφαση υπ’ αριθ.57/2017: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, με την οποία εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη λήψη μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποδεχόμενη την 

εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, με τις κάτωθι τροποποιήσεις: 
α) Κατάργηση των θέσεων στάθμευσης στην αριστερά πλευρά της οδού Αρχ. 

Παντελεήμονος ( κατεύθυνση ανατολή προς δύση). 
β) Μικρή διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της οδού Αρχ. Παντελεήμονος (δεξιά 
πλευρά) έως την συμβολή της με τον πεζόδρομο της οδού Δημοκρατίας ώστε να 

αποτραπεί η παράνομη στάθμευση. 
γ) Μικρή διαπλάτυνση της οδού Δημοκρατίας έως τα όρια της με την οδό Αρχ. 

Παντελεήμονος (δεξιά πλευρά) 
       Το μέλος Ελισάβετ Φράγκου –Κυανίδου μειοψηφεί για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

  
       Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, 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. 
 

         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω 
θεμάτων, έλαβε τις εξής αποφάσεις: 
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          ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2017 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-Φ/Ε ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘ. ΣΤΟΓΙΟΥ 22, ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΕΔΕΣΣΑΣ, σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο  την 
παραχώρηση χώρου προσωρινής στάθμευσης-Φ/Ε, διαστάσεων 5,00mX2,00m., 
για αποκλειστική χρήση του φαρμακείου της κας Καλλιόπης Μόνα, που 

βρίσκεται  στην οδό  Αθ. Στόγιου  αρ. 22 της πόλης Έδεσσας, με τις εξής 
προϋποθέσεις: 

1. Η κατασκευή και η συντήρηση της διαγράμμισης της ασφάλτου θα βαρύνει την  
κα Καλλιόπη Μόνα (φαρμακοποιό). 

2.  Η προμήθεια και η τοποθέτηση του στύλου (Πριν τον χώρο διαγράμμισης κατά 

την φορά κυκλοφορίας οχημάτων), καθώς και οι πινακίδες πάνω σ΄ αυτήν,  θα 
βαρύνουν την  κα Καλλιόπη Μόνα.   

3. Στον στύλο, θα τοποθετηθούν: 

    Α) Στο ανώτερο τμήμα του πινακίδα εγκεκριμένου τύπου Ρ-43-«Απαγορεύεται η 
στάθμευση- στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας» σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. 

    Β) Κάτω από την ανωτέρω πινακίδα να  υπάρχει 2η πρόσθετη πινακίδα 
(παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρα γράμματα), που να γράφει  ΧΩΡΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ για χρήση τoυ φαρμακείου 
(αριθ. …/17 Απόφ. Δ.Σ. Έδεσσας). 

 
       ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2017  με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ (ΡΕΒΥΘΙΑΔΗ) ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, την παραχώρηση χώρου στάθμευσης, για αποκλειστική χρήση των 

οχημάτων των δικαστικών υπαλλήλων, στην Πλ. Ηρακλειδών (Ρεβυθιάδη) της πόλης 
της Έδεσσας, όπως αυτός ορίζεται στο συνημμένο σκαρίφημα-απόσπασμα σχεδίου 

πόλης της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου. 
●  Απόφαση υπ’ αριθ, 17/2017 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ  (Ρ-72) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΑΡ. 
15 (Ο.Τ. 151) ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΕΗ 2240,  εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 
απόφασης για παραχώρηση μίας  (1) θέσης στάθμευσης ΑμεΑ (Ρ-72) επί της οδού 
Κασσάνδρου αρ. 15 (Ο.Τ.151)  στην Έδεσσα, για αποκλειστική χρήση του Ι.Χ. 

οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΗ-2240. 

     Η συγκεκριμένη  θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ θα πρέπει να οριοθετηθεί και 
σημανθεί  όπως παρακάτω :  

 Οριζόντια σήμανση  Με διαγράμμιση επί της ασφάλτου διαστάσεων  
5,00μ.Χ2,20μ.  (αντί 5,00μ.Χ3,30μ. για ΑΜΕΑ καθώς δεν επαρκεί το υφιστάμενο 

πλάτος του δρόμου των 5,00μ.), επί της οδού Κασσάνδρου αρ. 15 και σε απόσταση 
5,00μ. από το σημείο  τομής των οικοδομικών γραμμών του Ο.Τ. 151 (οδών 
Κασσάνδρου με Π. Μελά) της Έδεσσας  (σύμφωνα με το αρθ.34 παρ. 2ι’ του Ν. 

2696/99-Κ.Ο.Κ.). 
 Κάθετη σήμανση Με τοποθέτηση ιστού επί του πεζοδρομίου, στο σημείο 

πριν τη διαγράμμιση, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, που θα φέρει:                                                  
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α) στο ανώτερο σημείο του, ρυθμιστική πινακίδα Ρ-72 ως «Χώρος στάθμευσης    

αποκλειστικά   για  συγκεκριμένο  όχημα   ατόμων  με  μειωμένη  κινητικότητα,  
ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας» και                                                                 

β) κάτω από αυτή, λευκή πινακίδα με μαύρα γράμματα «για το ΕΕΗ-2240 Ι.Χ. με 
Απόφ. αριθ. .…/17 Δ.Σ.» 

    Επιπλέον προτείνεται ο αιτών δια του εκπροσώπου του, να υποχρεούται να 

υποβάλλει ετησίως στον Δήμο Έδεσσας, Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την οποία 
θα δηλώνει ότι «εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης 
της άδειας», ενώ η τοποθέτηση των στοιχείων (στύλος, πινακίδα) κρίνεται σκόπιμο 
να γίνει από τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με έξοδα του αιτούντα. 

 
●  Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2017  με θέμα:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΜΗ ΔΥΟ (2) 

ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣ,  εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την κατάργηση της θέσης του περιπτέρου που 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου &  Αλμωπίας της πόλης της 

Έδεσσας και τη μη κατάργηση της θέσης του περιπτέρου στην Πλ. Ελευθερίας έως 
ότου ολοκληρωθούν οι κυκλοφορικές παρεμβάσεις στην περιοχή, όποτε και το 

θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί. 
 
● Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2017  με θέμα:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ «Η ΜΠΙΓΑ»  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία,  το θέμα για λήψη 

απόφασης σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματος του Συλλόγου Μικρασιατών 
Ν. Πέλλας και την τοποθέτηση της ανωτέρω αναθηματικής πλάκας στην Πλατεία 

Χρυσοστόμου Σμύρνης στην πόλη της Έδεσσας. 
Το μέλος Ελισάβετ Φράγκου- Κυανίδου μειοψηφεί υποστηρίζοντας πως ο 

Δήμος θα πρέπει να συστήσει ο Δήμος μία διεπιστημονική επιτροπή η οποία θα 

γνωμοδοτεί για αιτήματα, όπως το αναφερόμενο του Συλλόγου Μικρασιατών, και 
θα κρίνει αν για ιστορικούς, πολιτιστικούς λόγους θα μπορούν να γίνονται 

αποδεκτά τα όποια αιτήματα το Συλλόγων. 
 ● Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2017  με θέμα:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΜΗ ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣ, εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την κατάργηση και των δύο (2) θέσεων 
περιπτέρων που βρίσκονται στην πόλη της Έδεσσας, όπως αυτές περιγράφονται 

στην σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 

         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2017 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ (Ρ-72) 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡ. 40- Σ.Ο.Α. (Ο.Τ. 236) ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ, 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΖΗ 3422, 

εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
μίας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ (Ρ-72) επί της οδού Φιλίππου αρ. 40 - Σ.Ο.Α. (Ο.Τ. 

236)  στην Έδεσσα,, διαστάσεων  5,00μ.Χ2,20μ., για αποκλειστική χρήση του Ι.Χ. 
οχήματος, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΗ 3422, με τις εξής προϋποθέσεις: 

 Η θέση στάθμευσης ΑμεΑ θα πρέπει να οριοθετηθεί και σημανθεί  όπως 

παρακάτω :  
 Οριζόντια σήμανση  Με διαγράμμιση επί της ασφάλτου διαστάσεων  

5,00μ.Χ2,20μ. επί της οδού Φιλίππου αρ. 40 - Σ.Ο.Α. (Ο.Τ. 236) της 
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Έδεσσας, σε θέση ακριβώς πριν την είσοδο του αύλειου χώρου του κτιρίου 

των Σ.Ο.Α. (κατά την φορά κίνησης των οχημάτων). 
 Κάθετη σήμανση Με τοποθέτηση ιστού επί του πεζοδρομίου, στο σημείο 

πριν τη διαγράμμιση, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, που θα φέρει:                                                  
α) στο ανώτερο σημείο του, ρυθμιστική πινακίδα Ρ-72 ως «Χώρος 
στάθμευσης    αποκλειστικά   για  συγκεκριμένο  όχημα   ατόμων  με  

μειωμένη  κινητικότητα,  ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό 
κυκλοφορίας» και                                                                 β) κάτω από 

αυτή, λευκή πινακίδα με μαύρα γράμματα «για το ΝΖΗ 3422 Ι.Χ. με Απόφ. 
αριθ. .…/17 Δ.Σ.» 
Επιπλέον ο αιτών δια του εκπροσώπου του, να υποχρεούται να υποβάλλει 

ετησίως στον Δήμο Έδεσσας, Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει 
ότι «εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης της 
άδειας», ενώ η τοποθέτηση των στοιχείων (στύλος, πινακίδα) προτείνεται να γίνει 

από τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με έξοδα του αιτούντα. 
 

             ● Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2017 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Φ/Ε ΣΤΗΝ ΟΔΟ 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, εισηγήθηκε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για μη παραχώρηση χώρου 
στάθμευσης, για αποκλειστική χρήση  του 9-θέσιου ΤΑΞΙ, στα τέσσερα (4) σημεία 

στην πόλη της Έδεσσας, όπως αυτά αναφέρονται στην από 27-6-2017  αίτηση του κ. 
Κρούντση Χρήστου. Προτείνει ο κ. Κρούντσης Χρήστος να επανέλθει εκ νέου με 
αίτησή του στην οποία θα αναφέρονται νέα, πιθανά σημεία, παραχώρησης χώρου 

στάθμευσης για την αποκλειστική χρήση του 9-θέσιου ΤΑΞΙ του. 
 
            ● Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2017 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΟΤ119 ΚΑΙ ΟΤ120 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ,  εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της 
Έδεσσας στα ΟΤ119 και 120, για τη μετατόπιση των οικοδομικών γραμμών,   

       
 ● Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2017  με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΛ. 
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ,  εισηγήθηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση 
αναθηματικής πλάκας  στην Πλ. Χρ. Σμύρνης της πόλης της Έδεσσας  από τον 
Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Πέλλας «Η ΜΠΙΓΑ»,  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

της υπηρεσίας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας. 
Το μέλος Ελισάβετ Φράγκου- Κυανίδου μειοψηφεί υποστηρίζοντας πως ο 

Δήμος θα πρέπει να συστήσει ο Δήμος μία διεπιστημονική επιτροπή η οποία θα 
γνωμοδοτεί για αιτήματα, όπως το αναφερόμενο του Συλλόγου Μικρασιατών, και 
θα κρίνει αν για ιστορικούς, πολιτιστικούς λόγους θα μπορούν να γίνονται 

αποδεκτά τα όποια αιτήματα το Συλλόγων. 

 
         ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 51/2017 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 



10 

 

1 ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση τριών (3) 

κολωνακίων επί του οδοστρώματος (σε απόσταση μεταξύ τους ανά 1,30μ.), έναντι 
του χώρου στάθμευσης του ακινήτου επί της οδού Λ. Στρατού 1, στην  πόλη της 

Έδεσσας. 
           
           ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 52/2017 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΟΟΑΠ (ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ, ΝΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 

1977) ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΡΒΗΣ  εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο  τη σημειακή – συμπλήρωση – τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) του πρώην 

Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Καποδιστριακού 
Δήμου Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, που εγκρίθηκε με την αριθ. 

9344/08/3-3-2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 198/ΑΠΠ/06-05-2009), εντός του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού 
Σχεδίου (Διανομή Οικισμού, έτους 1977) της Τοπικής Κοινότητας Ζέρβης και 

αναλυτικότερα ως εξής: 
1. Την αλλαγή χρήσης στο αριθ. 818 αγροτεμάχιο της διανομής του 

αγροκτήματος Ζέρβης, έτους 1956, έκτασης 1720 τ.μ., το οποίο εμπίπτει και εντός 
των ορίων της διανομής (εγκεκριμένο σχέδιο) του εν λόγω οικισμού, έτους 1977, 
από “Πράσινο – Ελεύθεροι χώροι” (Σύμφωνα με το παραπάνω ΣΧΟΟΑΠ), όπως 

προσδιορίζονται από το άρθρο 9 του Π.Δ. στις 23/2/1987, σε χώρο “Γενικής 
Κατοικίας” όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του Π.Δ. στις 23/2/1987 και 
ισχύει για τα υπόλοιπα καθορισμένα οικοδομικά τετράγωνα του εν λόγω οικισμού. 

Γι’ αυτή την αλλαγή χρήσης μεταβάλλεται αντίστοιχα και ο χάρτης Π3.1 (κλ. 
1:5000), στο σημείο που αφορά το εν λόγω οικόπεδο. Η αλλαγή προτείνεται καθώς 

η συγκεκριμένη έκταση είναι παραχωρημένη ως αγροτεμάχιο σε ιδιοκτήτη (κ. 
Μήτρου) και όταν εντάχθηκε στο αρχικό σχέδιο του οικισμού δεν είχε αποδοθεί 
συγκεκριμένη – κοινωφελής – κοινόχρηστή χρήση. Επίσης, με την κατάργηση του 

συγκεκριμένου χώρου από τους συνυπολογιζόμενους χώρους πρασίνου του 
ΣΧΟΟΑΠ, δεν προκύπτει καταστρατήγηση των ελαχίστων προβλεπόμενων χώρων 

πρασίνου, όπως προκύπτει από την αριθ. 10788/2004 (ΦΕΚ 285/Δ/2004) 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί εγκρίσεως πολεοδομικών σταθεροτύπων 
(standards) και ανωτάτων ορίων πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την 

εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών Μελετών. Σημειώνεται ότι όλοι οι 
υπόλοιποι χώροι πρασίνου θα πρέπει να παραμείνουν στο συνολικό υπολογισμό. 

2. Την αντικατάσταση του Χάρτη Π3.1γ «Πολεοδομική Οργάνωση», (σελ. 2363 
του ΦΕΚ 198/ΑΠΠ/06-05-2009) που αφορά στην Τ.Κ. Ζέρβης με νέο χάρτη, στον 

οποίο το αριθ. 818 οικόπεδο θα περιγράφεται με το συμβολισμό (hatch) της 
«Γενικής Κατοικίας» και όχι το συμβολισμό «Πράσινο – Ελεύθεροι χώροι». 
3. Τη διόρθωση στην δεξιά στήλη στην 8η σειρά της σελίδας 2342 του ΦΕΚ 

198/ΑΑΠ/06-05-2009 της τιμής 4738 τ.μ. και την αντικατάστασή της με τη νέα 
τιμή 3018 τ.μ.. 
4. Την τροποποίηση του Πίνακα 3.1.7. «Αναγκαίες κοινωνικές και τεχνικές 

υποδομές Π.Ε.10 (οικισμός Ζέρβης) και συγκεκριμένα της τιμής στην 4η γραμμή 
και 5η στήλη από 5038 τ.μ. με νέα τιμή 3318τ.μ. 
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         ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 53/2017 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΣΧΟΟΑΠ (ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) 

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ, ΝΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ, εισηγήθηκε  

στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συμπλήρωση – τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) του πρώην 

Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, που εγκρίθηκε με την αριθ. 9344/08/3-3-2009 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

198/ΑΠΠ/06-05-2009), σε εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος της 
Δημοτικής Κοινότητας Άρνισσας και αναλυτικότερα ως εξής: 
1. Τη σημειακή συμπλήρωση – τροποποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης 

στην στη Ζώνη ΠΕΠ 1β των διανομών του αγροκτήματος Άρνισσας, μεταξύ της 
οδού που οδηγεί στον Αγ. Παντελεήμονα και της σιδηροδρομικής γραμμής, 

έκτασης ~ 3900 στρεμμάτων, προκειμένου εντός αυτής της έκτασης να επιτρέπεται 
επιπλέον η χωροθέτηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων πρώτης επεξεργασίας 
τοπικά παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα (συσκευαστήρια, 

διαλογητήρια, ψυγεία κ.λπ.), χαμηλής όχλησης, και μετά από τη σύμφωνη γνώμη 
της αρμόδιας, για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, 

υπηρεσίας. Η τροποποίηση αυτή είναι επιτρεπόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), όπου αναφέρονται οι 
επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) του δικτύου 

Natura 2000, όπως είναι η GR1340004, όπου εμπίπτει η συγκεκριμένη έκταση. 
Γι’ αυτή την αλλαγή χρήσης μεταβάλλεται αντίστοιχα και ο χάρτης Π2 (κλ. 
1:25000), στην περιοχή συμπλήρωσης. 

2. Την συμπλήρωση του Χάρτη Π2 «Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος 
ΟΤΑ», (σελ. 2356 – 2359 του ΦΕΚ 198/ΑΠΠ/06-05-2009) με νέο χάρτη, στον 

οποίο θα οριοθετείται η περιοχή ανάπτυξης των επιπλέον χρήσεων στην ΠΕΠ 1β 
με ξεχωριστή διαγράμμιση 
3. Την συμπλήρωση της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας με αριθ. 9344/08/3-3-2009 απόφαση (ΦΕΚ 
198/ΑΠΠ/06-05-2009). Στις σελίδες 2315 και 2316, όπου αναφέρονται οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις στην Ευρύτερη Ζώνη Προστασίας της Λίμνης (ΠΕΠ 1.β) 
προστίθεται μια νέα παράγραφος ήτοι: «…Στην έκταση μεταξύ της οδού που οδηγεί 
στον οικισμό του Αγ. Παντελεήμονα Φλωρίνης και της υφιστάμενης 

σιδηροδρομικής γραμμής Έδεσσας – Φλώρινας επιτρέπεται επιπλέον η 
χωροθέτηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων πρώτης επεξεργασίας τοπικά 
παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα (συσκευαστήρια, διαλογητήρια, 

ψυγεία κ.λπ.), χαμηλής όχλησης, και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας, 
για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, υπηρεσίας…» 

       
     ● Απόφαση υπ’ αριθ. 58/2017 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία 
στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου 
«Διαμόρφωση πλατείας Ελευθερίας» σύμφωνα με τα σχέδια που παρουσιάστηκαν 

ενώπιων του Δημοτικού Συμβούλιου Έδεσσας. 
         Το μέλος Ελισάβετ Φράγκου–Κυανίδου μειοψηφεί για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
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    Δ. Προστασία του περιβάλλοντος. 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα που 

αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος: 
 
       Με την αριθ. 42/2017 απόφασή της με θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓΡΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Τ. 

Κ. ΑΓΡΑ», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει 
την κοπή του δένδρου Φλαμουριάς, επί του Κεντρικού Άξονα της Τ.Κ. Άγρα, για 
την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των τροχοφόρων οχημάτων από την 

ανωτέρω οδό και προς αποφυγή πρόκλησης πιθανών τροχαίων ατυχημάτων στο 
σημείο. 

Το μέλος Ελισάβετ Φράγκου –Κυανίδου μειοψηφεί κρίνοντας απαραίτητη 

την ύπαρξη σύμφωνης γνώμη της ΔΕΣΕ για την κοπή.  
 

        Με την αριθ. 43/2017 απόφασή της με θέμα:  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΕΝΔΡΩΝ (ΜΟΥΡΙΕΣ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 
ΤΗΣ Τ. Κ. ΆΓΡΑ ΤΗΣ Δ. Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ , αποφάσισε  κατά πλειοψηφία να εγκρίνει 

την κοπή τριών (3) δένδρων (Μουριές) στο πεζόδρομο της Τ.Κ. Άγρα του Δήμου 
Έδεσσας για την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πεζών λόγω ανυπαρξίας 

πλάτους. 
Το μέλος Ελισάβετ Φράγκου –Κυανίδου μειοψηφεί για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της  

 
        Με την αριθ. 47/2017 με Θέμα: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΟΠΗ ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ. Κ. ΑΓΡΑ ΤΗΣ Δ. Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ, 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την κοπή των δυο (2) δένδρων (πεύκων) 
στην Πλατεία της Τ.Κ. Άγρα του Δήμου Έδεσσας, για λόγους δημόσιας ασφάλειας. 

Το μέλος Ελισάβετ Φράγκου –Κυανίδου μειοψηφεί για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
        

Με τις αριθ. 158/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε τις 
κάτωθι αρμοδιότητές του προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας: 

1. Τη χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση των επαγγελματικών αδειών, καθώς 
και την πρόσληψη υπαλλήλου από τους κατόχους αυτών.  

2. Τη χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση των παραγωγικών αδειών, καθώς 
και την πρόσληψη υπαλλήλου από τους κατόχους αυτών.  

3. Τη δυνατότητα αλλαγής λαϊκής αγοράς από επαγγελματία ή παραγωγό 

πωλητή.  
Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε α) τις αριθ. 2/2017, 
11/2017, 13/2017, 14/2017, 22/2017, 30/2017, 41/2017, 49/2017, 

50/2017, 54/2017 με τις οποίες ενέκρινε την ανανέωση παραγωγικών αδειών, β) 
τις αριθ. 10/2017, 15/2017, 23/2017, 34/2017, 48/2017 με τις οποίες 
χορήγησε παραγωγικές άδειες σε δικαιούχους, γ) την αριθ. 35/2017 με την οποία 

αποφάσισε την μεταβίβαση μίας παραγωγικής άδειας, δ) την αριθ. 24/2017 με 
την οποία        ενέκρινε τη χορήγηση δύο (2) επαγγελματικών αδειών λαϊκής 

αγοράς, για την πώληση  νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων, 
σύμφωνα με τον ακόλουθο  ΠΙΝΑΚΑ, οι οποίες ισχύουν για τις λαϊκές αγορές του 
Δήμου Έδεσσας, με την επιφύλαξη ανάκλησής της, σε περίπτωση μη προσκόμισης 
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των ελλειπόντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Α/
Α 

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 
ΠΑΤΡΩ/ΝΥΜ
Ο 

Α.Δ.Τ. ΑΦ.Μ. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Α 

1 
ΛΙΑΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΖ80661
5 

10596168
7 

Ζ 

2 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟ
Υ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π226059 
10599868
1 

Α 

καθώς και με την αριθ. 31/2017 ενέκρινε τη διαπιστωτική πράξη με την 
οποία, στη Λαϊκή Αγορά της Έδεσσας τη συγκεκριμένη περίοδο, 

δραστηριοποιούνταν επαγγελματίες και παραγωγοί, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν 
στη σχετική λίστα της υπηρεσίας.  

 

Με την αριθ. 9/2017 απόφασή της με θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, 

αποφάσισε την προσωρινή μετακίνηση, μέχρι της έκδοση του σχετικού Νόμου που 
θα ορίζει εξ αρχής το Υπαίθριο Εμπόριο, από την οδό Λαχανά σε κενές θέσεις της 
Λαϊκής Αγοράς της Έδεσσας, των τριών (3) παραγωγών όπως αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα:  

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Αριθμός θέσης που 

κατέχει 

Αριθμός θέσης προς 

μετακίνηση 

1 ΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 96 111 

2 PAOLIN BASHAI 67 167 

3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

68 146 

       
Επιπλέον με την  αριθ. 12/2017 απόφασή της με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη 
δημιουργία δύο (2) θέσεων στάσιμου εμπορίου, μόνο για επαγγελματίες εμπόρους 
μόνιμους κατοίκους του Δήμου Έδεσσας, στην περιοχή των Καταρρακτών της 

πόλης της Έδεσσας και πιο συγκεκριμένα στην είσοδο του πάρκινγκ των 
Καταρρακτών, διαστάσεων 3μ. (πρόσοψη)χ2μ. = 6 τ.μ ανά θέση, για την πώληση 

τοπικών νωπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά και μόνο με τιμές τέλους που 
θα καθοριστούν μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάση που θα 
κατασκευαστεί από το Δήμο και με τεχνικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν 

από τις υπηρεσίες, για λόγους αισθητικής κι ομοιομορφίας. 
      Στα πλαίσια ελέγχου της Λαικής Αγοράς κατά την 11η Συνεδρίασή της η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  πρότεινε α) τη σύνταξη κι αποστολή, από το Τμήμα 

Αδειοδοτήσεων του Δήμου, ενημερωτικής επιστολής προς όλους τους πωλητές της 
Λαϊκής Αγοράς, στην οποία θα αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία για το ημερήσιο 

τέλος και την υποχρέωση των πωλητών που οφείλουν ημερήσιο τέλος στο Δήμο να 
φροντίσουν για την εξόφλησή του μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο το 
οποίο ορίζεται έως τις 28-2-2018, και  

β) τη σύνταξη κι αποστολή, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 
Καθαριότητας του Δήμου, ενημερωτικής επιστολής προς όλους τους πωλητές της 

Λαϊκής Αγοράς, στην οποία θα επισημαίνεται η τήρηση της καθαριότητας στον 
χώρο της Λαϊκής Αγοράς. 
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 & 73 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Έδεσσας, έτσι όπως αυτή παρατίθεται στην υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας απόφασης, 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  57/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  7.3.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,    Δασκάλου Χρήστος,  

Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου  

Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος 

Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραμματεία ΕΠΖ κα Ε. Δημητριάδου 

 

 

 

 


