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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ».
Σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και
ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 29921/11-12-2017 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
2. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος.
3. Ελισάβετ
Φράγκου–Κυανίδου,
Τακτ.
μέλος,
4. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος,
5. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος).
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και προτείνει να
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σημειακή – συμπλήρωση –
τροποποίηση του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής
Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, εντός του Εγκεκριμένου
Ρυμοτομικού Σχεδίου (Διανομή Οικισμού, έτους 1977) της Τοπικής Κοινότητας
Ζέρβης.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση – τροποποίηση του
εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής
Πόλης) του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας
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του Δήμου Έδεσσας, σε εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος της
Δημοτικής Κοινότητας Άρνισσας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 27754/23-11-2017 επιστολή
του σωματείου πωλητών τροφίμων Λαϊκών Αγορών «Ο Φίλιππος», στην οποία εκτίθεται
τα αιτήματα του σωματείου ως εξής:
1. Ωράριο Λαϊκές Αγοράς Έδεσσας βάσει ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Έλεγχος και θεώρηση Αδειών άμεσα.
3. Άδεια χρήσης προσωπικού φύλαξης (security) εντός της Λαϊκής Αγοράς.
4. Επιστροφή των υπαλλήλων του Δήμου Έδεσσας για είσπραξη εισφορών των
θέσεων της Λαϊκής Αγοράς Έδεσσας-Άρνισσας ( λόγω μη καταβληθέντων εισφορών
για μεγάλο χρονικό διάστημα και διακανονισμός οφειλών προς το Δήμο).
5. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας ωραρίου στην είσοδο της Λαϊκής Αγοράς.
6. Σωστή τοποθέτηση των πάγκων στην είσοδο της Λαϊκής Αγοράς λόγω
δυσκολίας των οχημάτων κατά την είσοδο κι έξοδο από αυτήν.
7. Άμεση απομάκρυνση των οχημάτων σίτισης (καντίνες) λόγω μη τήρησης αδείας
υγειονομικής και κτηνιατρικής διάταξης βάση νέου κανονισμού λειτουργίας
καντίνας.
8. Αιτούμαστε τέσσερις βρύσες πόσιμου νερού στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9. Παραχώρηση τουαλέτας για την χρήσης της από τους πωλητές της Λαϊκής
Αγοράς.
10.Διόρθωση του φωτισμού κατά μήκος της Λαϊκής Αγοράς. Απομάκρυνση των
παράνομων πωλητών από τον περιβάλλοντα χώρο της Λαϊκής Αγοράς (εβδομαδιαίος
έλεγχος).
Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Διοικητικής Λειτουργίας και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη , υπαίθριας διαφήμισης , υπαίθριου εμπορίου και
λαϊκών αγορών κ. Χατζόγλου Ιωάννη ο οποίος παραβρίσκεται κατά την συζήτηση
του θέματος έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τα αιτήματα του συλλόγου και
πρότεινε:
α) Την τοποθέτηση της πινακίδας με το ωράριο εισόδου και εξόδου των πωλητών
στη Λαϊκή Αγορά,
β) Την ενδεχόμενη μονοδρόμηση των οδών εισόδου και εξόδου στη Λαϊκή Αγορά,
Όσον αφορά τις βρύσες ο κ. Χατζόγλου επισήμανε ότι η ΔΕΥΑΕ έχει την
αρμοδιότητα για τοποθέτηση βρύσης στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς και
ενημέρωσε τα μέλη ότι οι υπάλληλοι του Δήμου έχουν ξεκινήσει πριν από λίγο
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καιρό ξανά την είσπραξη των εισφορών από τους πωλητές από τον χώρο της
Λαϊκής. Επιπλέον υπενθύμισε πως πίσω από το ΔΑΚ Έδεσσας υπάρχουν προς
χρήση ανοιχτές τουαλέτες και για τις καντίνες ο υγειονομικός έλεγχος δεν είναι
αρμοδιότητα του Δήμου.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
12:10 μ.μ.
Το παρόν απόσπασμα πήρε αριθμό 60/2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Δημήτριος Ταπαζίδης, Ελισάβετ Φράγκου-Κυανίδου,
Μαρία
Βλάχου
–Κατσάρα,
Κωνσταντίνος
Ακριβές 20/12/2017
Λαμπρόπουλος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Διοικητικής Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη , υπαίθριας διαφήμισης , υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών κ.
Χατζόγλου Ιωάννης.
-Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Εσωτερική Διανομή:
-Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Μεταξά.
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