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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  38/2020      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

 Σήμερα Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 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. 2574/24.2.2020 

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

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 11 Πέτκου Αναστάσιος 

3 Γιώγας Δημήτριος 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Δελής Αθανάσιος 13 Σαμλίδης Μιχαήλ 

5 Θωμάς Ευάγγελος 14 Ταμβίσκου Ευτυχία 

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 15 Τζιάκος Δημήτριος 
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7 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 16 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κίτσου Ελένη 17 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Μουστάκας Γεώργιος 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Θεοδώρου Έλλη 7 Μούκας Σωτήριος 

3 Καραμάνη Δήμητρα 8 Μουράτογλου Ιωάννης 

4 Καραπατσούδη Ελένη 9 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Μούκας Σωτήριος,  

Πασχάλης Αλέξανδρος, Καραμάνη Δήμητρα και Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη 

συζήτηση του ιδίου θέματος. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Ευτυχία Ταμβίσκου και Αναστασία Ιατρίδου – 

Βλαδίκα αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Κοινότητας  Έδεσσας για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης  

β. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

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

τα θέματα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄αριθμ. 1/2020 ομόφωνη απόφασή της 

υποβάλλει την Έκθεση πεπραγμένων έτους 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, 

η οποία έχει ως εξής: 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

      
        Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκαν στις δώδεκα (12) συνεδριάσεις της για 
το έτος 2019, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής: 
 
       Α. Άδειες καταστημάτων- λειτουργίας μουσικής 

 

 i. 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 2019, κατόπιν των σχετικών ελέγχων από τα 
αρμόδια όργανα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του 
θέματος: 
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2019: 

  Ομόφωνα αποφάσισε για την αναβολή της συζήτησης του θέματος, 
προκειμένου να κληθεί για να παρασταθεί στη συνεδρίαση ο κ. Νησιάγκας 
Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ιδιοκτήτης του καταστήματος στην συμβολή των 
οδών Ηφαιστίωνος και Δημ. Ρίζου. 
 
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2019: 

Ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του θέματος, για την 
επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να κληθεί εκ 
νέου για να παρασταθεί στη συνεδρίαση ο κ. Νησιάγκας Κωνσταντίνος του 
Δημητρίου, ιδιοκτήτης του καταστήματος στην συμβολή των οδών Ηφαιστίωνος και 
Δημ. Ρίζου. 

 
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2019: 

Ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του θέματος για την 
επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να κληθούν να παραβρεθούν οι ιδιοκτήτες των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης της Έδεσσας, για τα οποία 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις αφαίρεσης της άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής 
και για ένα εξ αυτών συντρέχουν οι προϋποθέσεις αφαίρεσης της άδειας 
λειτουργίας καταστήματος. 
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4. Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2019: 

        Ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει στον αρμόδιο για τα καταστήματα 
Αντιδήμαρχο Έδεσσας, κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, να αναζητήσει από το 
Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας τον πλήρη φάκελο με τις παραβάσεις του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Νησιάγκα Κων/νου καθώς και 
των σφραγίσεών του καταστήματός του και στην επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, να κληθεί να παραστεί κατά την συζήτηση του 
θέματος ο κ. Νησιάγκας Κων/νος μαζί με το Νομικό του Σύμβουλο καθώς και η 
Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.  
        Για τα καταστήματα που οι παραβάσεις αφορούσαν παραβιάσεις ωραρίου 
λειτουργίας μουσικής να γίνουν συστάσεις συμμόρφωσης και τήρησης της 
ισχύουσας Νομοθεσίας ώστε να μην εξέρχεται η μουσική από τα παράθυρα των 
καταστημάτων και να μην παραβιάζεται το ωράριο μουσικών οργάνων.      

 

 

ii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής. 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2019 αιτήσεις μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει παράταση ωραρίου- 
άδειες λειτουργίας μουσικής ή να ανακαλέσει αυτές. 
    Έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις της υπηρεσίας  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή μη των εν λόγω αδειών, οι οποίες είναι 
οι εξής: 
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2019: 

     Χορήγησε παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στους: 
α) Κέκης Δ. –Κέκης Κ. ΟΕ για το κατάστημά της ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ που βρίσκεται στον 
οικ. Παλ. Αθανασίου  της Δ. Ε. Βεγορίτιδας. 
β) Νικόλαο Δανελάκη και Σία  ΟΕ για το κατάστημά της ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ που 
βρίσκεται στον οικ. Παλ. Αθανασίου της Δ. Ε. Βεγορίτιδας. 
 

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 34/2019: 
       Χορήγησε παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον κ. Παπαγιάννη 
Στέφανο του Δημητρίου, για το κατάστημά του ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ (εντός 
ενοικιαζόμενων δωματίων) που βρίσκεται στον οικ. Παλ. Αθανασίου  του Δήμου 
Έδεσσας. 
        
      

       Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών 
αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 
 

          Κατά το έτος 2019 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την υπ’ αριθ. 6/2019 

απόφαση με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής 

απόφασης σχετικά με τα μέτρα προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα 
πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Ελευθερίας», που ανέφερε τα 
ακόλουθα: 
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ΦΑΣΗ Ι – κατασκευή κράσπεδου και πλακόστρωσης στο ΟΤ 190 γωνία 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΓΝΑΤΙΑ 

Για την εκτέλεση εργασιών, προτείνεται έναρξη εργασιών την Κυριακή, όπου ο 
κυκλοφοριακός φόρτος είναι μικρότερος. 

1.1. Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο τμήμα οδού ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από την 
οδό Αρχέλαου ως και την διασταύρωση με την Εγνατία. 

1.1.1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και στα δυο ρεύματα 
κυκλοφορίας. 

1.1.2. Θα μειωθεί το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας στην οδό Μοναστηρίου 
από 3,40μ σε 2,80μ, ανά κατεύθυνση αφού απομακρυνθούν οι υπάρχοντες 
οδοδείκτες (που δημιουργούν νησίδα πλάτους 0,90μ). Θα εφαρμοστεί κατακόρυφη 
σήμανση σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια, και οριζόντια (κίτρινου χρώματος 
διαγράμμιση) για την οριοθέτηση των λωρίδων κυκλοφορίας ανόδου και καθόδου. 

1.1.3. Προς το Ο.Τ. 190 σε απόσταση 1,80μ τοποθέτηση εργοταξιακής 
περίφραξης με πλέγμα με αντανακλαστικές λωρίδες, και σιδηρούς ορθοστάτες 

ύψους 1,50μ, ώστε να περιοριστεί ο εργοταξιακής χώρος με κατάληψη και του 
πεζοδρομίου για εκτέλεση των εργασιών ανακατασκευής πεζοδρομίου (Κράσπεδα, 
ρείθρα πλάκες πεζοδρομίου υποδομές ηλεκτρολογικών. Θα καταργηθεί προσωρινά 
και η διάβαση πεζών από απέναντι 

1.2. Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο τμήμα οδού ΕΓΝΑΤΙΑ από την πλατεία 
ως τον πεζοδρόμο Ο.Τ. 190 

1.2.1. Επειδή το πλάτος της οδού στην θέση εργασιών, είναι αρκετά μεγάλο δεν 
απαιτείται παρέμβαση - εκτός της προς το Ο.Τ. 190 σε απόσταση 1,80μ - 
τοποθέτηση εργοταξιακής περίφραξης με πλέγμα με αντανακλαστικές λωρίδες, 
και σιδηρούς ορθοστάτες ύψους 1,50μ, ώστε να περιοριστεί ο εργοταξιακός χώρος 
με κατάληψη και του πεζοδρομίου για εκτέλεση των εργασιών ανακατασκευής 
πεζοδρομίου (Κράσπεδα, ρείθρα πλάκες πεζοδρομίου υποδομές ηλεκτρολογικών. 
Θα καταργηθεί προσωρινά και η διάβαση πεζών από απέναντι 
Ο χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών της συγκεκριμένης φάσης εκτιμάται σε 6 
εργάσιμες ημέρες (από Κυριακή έως Παρασκευή) ( Δεν περιλαμβάνονται 

εργασίες που δεν απαιτούν χρήση της οδού αλλά μόνο του πεζοδρομίου ). Θα 
ληφθεί μεριμνά για την μετακίνηση των πεζών, επί του πεζοδρομίου και 
διευκόλυνση για την είσοδο στα παρακείμενα καταστήματα. 
 
ΦΑΣΗ ΙΙ – κατασκευή νησίδας με κράσπεδο στην οδό ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

από Πλατεία Ελευθερίας έως Αρχελάου 

Για την εκτέλεση εργασιών, προτείνεται έναρξη εργασιών την Κυριακή, όπου ο 
κυκλοφοριακός φόρτος είναι μικρότερος. 

2.1 Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο τμήμα οδού ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από την 
οδό Αρχέλαου ως και την διασταύρωση με την Εγνατία. 

2.1.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και στα δυο ρεύματα 
κυκλοφορίας και θα καταργηθεί προσωρινά και η διάβαση πεζών από απέναντι. 
Θα καταργηθεί η προσωρινή οριζόντια σήμανση της 1 Φάσης Ι. 

2.1.2 Θα εφαρμοστεί η κατακόρυφη σήμανση όπως προβλέπεται και με 
έλεγχο της κυκλοφορίας με σηματωρούς και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας (στην 
πλατεία- ανόδου & στην οδό Μοναστηριού- καθόδου), και θα παραμένει  ανοικτή 
μια (1) λωρίδα κυκλοφορίας, από την οποία θα γίνεται εναλλάξ η κυκλοφορία και 
των δυο ρευμάτων (Ανάλογα με την απαίτηση των εργασιών – Μέτωπο εργασίας 
θα παραμένει ανοικτό ή το ρεύμα ανόδου ή το ρεύμα καθόδου) και εντός της 
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Κυριακής, θα γίνει η τομή ασφάλτου και οι χωματουργικές εργασίες (αποξήλωση 
ασφάλτου, εκσκαφές κλπ.) 

2.1.3 Θα περιφραχτεί περιμετρικά ο χώρος εργασίας ώστε από κάθε ρεύμα 
κυκλοφορίας να παραμένει λωρίδα κυκλοφορίας 2,80 μ από ~3,40μ. Η 
κατάσταση αυτή θα επανέρχεται καθημερινά μετά το πέρας των ωρών των 
εργασιών και την απομάκρυνση των σηματωρών, οπότε και η κυκλοφορία θα 
διεξάγεται κανονικά και από τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Επειδή κατά τις 
νυχτερινές ώρες θα παραμένει η περίφραξη του χώρου εργασίας της νησίδας , θα 
χρησιμοποιηθούν αναλάμποντες φανοί. 

2.1.4 Καθημερινά τις ώρες εργασίας, πάντα με χρήση σημαιοφόρων – 
σηματωρών θα διακόπτεται προσωρινά ένα ( 1 ) ρεύμα κυκλοφορίας από το οποίο 
θα γίνεται εναλλάξ η κυκλοφορία αμφοτέρων των ρευμάτων (Ανάλογα με την 
απαίτηση των εργασιών – Μέτωπο εργασίας θα παραμένει ανοικτό ή το ρεύμα 
ανόδου ή το ρεύμα καθόδου) και θα επανέρχεται δε , στην φάση 2.1.3 μετά το 
πέρας της βάρδιας. 

        Δεν απαιτούνται μέτρα λοιπά για άλλες κατευθύνσεις αφού η κυκλοφορία 
προς άλλες πορείες διεξάγεται κανονικά. 
      Ο χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών της συγκεκριμένης φάσης ΙΙ 
εκτιμάται σε 6 εργάσιμες ημέρες (από Κυριακή έως Παρασκευή)  Δεν 
περιλαμβάνονται εργασίες που δεν απαιτούν χρήση της οδού). Θα ληφθεί μεριμνά 
για την μετακίνηση των πεζών, επί του πεζοδρομίου και διευκόλυνση για την 
είσοδο στα παρακείμενα καταστήματα. 
 
ΦΑΣΗ ΙΙΙ – κατασκευή – επέκταση πεζοδρομίου – πάρκου στην Πλατεία 
Ελευθερίας ΟΤ 191 

Για την εκτέλεση εργασιών, προτείνεται έναρξη εργασιών την Κυριακή, όπου ο 
κυκλοφοριακός φόρτος είναι μικρότερος. 

3.1 Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο τμήμα ζώνης εργασιών του έργου 
μόνο εντός της πλατείας. 

3.1.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και στα δυο ρεύματα 
κυκλοφορίας και εντός της πλατείας. Η κυκλοφορία της οδού Μοναστηριού έχει 
αποκατασταθεί πλήρως και διεξάγεται κανονικά, το ίδιο ισχύει και για την οδό 
Εγνατία. 

3.1.2 Θα εφαρμοστεί η κατακόρυφη σήμανση όπως προβλέπεται. Το 
μεγαλύτερο πεδίο εργασιών, σήμερα είναι περιφραγμένο προσωρινά με 
οριοδείκτες και φράγματα τύπου New Jersey, και δεν γίνεται κυκλοφορία. Ο 
χώρος αυτός (που δεν χρησιμοποιείται από την κυκλοφορία και είναι σύμφωνος με 
την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη Έδεσσας) από την έναρξη των εργασιών 
της Φάσης Ι & ΙΙ θα περιφραχτεί με δίχτυ προστασίας και σιδηρούς ορθοστάτες, 
δεν θα είναι προσιτός σε κοινό, και θα χρησιμοποιείται και ως εργοταξιακός χώρος 
για τοποθέτηση υλικών και μηχανήματων έργου και χώρος στάθμευσης οχημάτων 

για την κατασκευή του έργου. 
3.1.3 Επειδή προβλέπονται εργασίες αποχέτευσης όμβριων με κατασκευή 

φρεατίων και σωλήνων επί της πλατείας, θα απαιτηθεί διεύρυνση πέραν του 
χώρου πεζοδρομίου, εντός των λωρίδων κυκλοφορίας επί της πλατείας (ρεύμα 
προς Μοναστηριού- Φλώρινα και ρεύμα προς Εγνατία – Θεσσαλονίκη) οπότε η 
περίφραξη του χώρου εργασίας θα επεκταθεί προς την πλατεία κατά 2,50μ σε 
βάρος των λωρίδων κυκλοφορίας οπότε απομένει λωρίδα κυκλοφορίας 4,50μ που 
πρέπει να εξυπηρετεί το ρεύμα προς Μοναστηριού (Ευθεία πορεία) και το ρεύμα 
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προς Εγνατία (Αριστερή στροφή). Οπότε θα καταργηθεί προσωρινά, η μονόστηλη 
συστοιχία οριοδεικτών – που υπάρχει για διαχωρισμό των 2 ρευμάτων 
κυκλοφορίας και θα παραμείνει μια λωρίδα πλάτος 4,50 μ που θα εξυπηρετεί και 
τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας (είναι μονόδρομοι). 

Το ελάχιστο σημειακά πλάτος που απομένει για την αριστερή στροφή προς οδό 
Εγνατία είναι ως 3,50μ ενώ είναι μεγαλύτερο πριν και μετά την ελάχιστη στένωση. 

Οι εργασίες σε αυτήν την Υποφάση ΙΙΙα θα περιοριστούν εντός του μετώπου επί 
της πλατείας και δεν θα επεκταθούν προς την οδό Εγνατία και την οδό 
Δημοκρατίας, εγκάρσια. 

3.1.4 Μετά την αποπεράτωση της ως άνω Υποφάσης ΙΙΙα θα ξεκινήσουν 
εργασίες στις εγκάρσιες οδούς και θα εκτελεστεί η Υποφάση ΙΙΙβ. Επί του μετώπου 
της οδού Εγνατία το πλάτος καταστρώματος οδού που χρησιμοποιείται είναι 1.80μ 
και το πλάτος κυκλοφορίας οδού 3,70μ (για μήκος ~12,50μ), ενώ επί του μετώπου 
οδού Δημοκρατίας (για μήκος ~10,00μ), το πλάτος καταστρώματος οδού που 
χρησιμοποιείται είναι 1.80μ και το πλάτος κυκλοφορίας οδού 4,85μ. 

       Δεν απαιτούνται μέτρα λοιπά για άλλες κατευθύνσεις αφού η κυκλοφορία 
προς άλλες πορείες διεξάγεται κανονικά. 
       Ο χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών της συγκεκριμένης φάσης εκτιμάται 
για την Υποφάση ΙΙΙα σε 20 εργάσιμες ημέρες και για την Υποφάση ΙΙΙβ σε 5 
εργάσιμες ημέρες οπότε συνολικά απαιτούνται 25 ημέρες εργάσιμες (Δεν 

περιλαμβάνονται εργασίες που δεν απαιτούν χρήση της οδού). Θα ληφθεί μεριμνά 
για την μετακίνηση των πεζών, επί του πεζοδρομίου και διευκόλυνση για την 
είσοδο στα παρακείμενα καταστήματα. 
       Το κόστος της εφαρμοζόμενης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου. Δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας κατά την έννοια του άρθρου 90 του Π.Δ. 
63/2005. 

 
     
        Επιπλέον αποφάσισε καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2019 τα εξής: 
         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2019: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΧΩΡΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΩΣ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ», εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για 

προσδιορισμό στους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς, χώρου που ορίζεται από : 
 1) τη ρυμοτομική γραμμή (όρια ιδιοκτησιών) 
 2) τη ζώνη όδευσης (Ζ.Ο.) επί του οδοστρώματος η οποία διαμορφώνεται με 
διαγράμμιση με ευθύνη της υπηρεσίας. 
 3) τις εκατέρωθεν γειτνιάζουσες (δεξιά και αριστερά έκαστης ) θέσεις πωλητών, οι 
οποίες διαμορφώνονται με διαγράμμιση με ευθύνη της υπηρεσίας. 
          Επιπλέον κατά το χρόνο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, τα ειδικά 
διασκευασμένα οχήματα που διακινούν βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα 
τρόφιμα να  μπορούν να παραμένουν στο χώρο της λαϊκής αγοράς και μόνο στον 
χώρο που τους παραχωρείται (και χαρακτηρίζεται ως «θέση πωλητή»). 

 
 ● Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2019: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.»,  με την οποία 
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αποφάσισε να μην εισηγηθεί το σχέδιο του νέου κανονισμού κοιμητηρίων του 
Δήμου Έδεσσας προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να επανέλθει το θέμα, 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς συζήτηση, μετά και την συμπλήρωση των 
στατιστικών στοιχείων που αφορούν το νέο κανονισμό κοιμητηρίων από την 
υπηρεσία. 
        
          ● Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2019: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» εισηγήθηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τη λήψη απόφασης προς έγκριση, για την τροποποίηση του κανονισμού 
άρδευσης του Δήμου σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας. 
 

 ● Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2019: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 

64/1991 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ», εισηγήθηκε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης προς έγκριση, για τροποποίηση της αριθ. 
64/1991 όμοιας δικής του στην οποία θα προστεθεί ότι η παραχώρηση των 
κοινόχρηστων χώρων επιτρέπεται και για την λειτουργία και εγκατάσταση 
υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο όπως ενδεικτικά τα Λούνα 
Παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες κλπ. καθορίζοντας ταυτόχρονα 
τους όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτών.  
         
 
 
          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 κατά το έτος 2019 τις εξής αποφάσεις: 
          ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2019 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», 
σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης 
για έγκριση της αριθ. 3/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Έργα υποδομής για την 
κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου 
Έδεσσας». 
 
       ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2019  με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΜΙΑΣ (1) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Φ/Ε ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΡ. 5 ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΣΣΑ - ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ» σύμφωνα με την οποία 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για παραχώρηση μίας (1) 
προσωρινής θέσης Φ/Ε στον κ. Μπαξεβάνο Θωμά, μπροστά από το κατάστημά του 
στην οδό Καραμήτσου αρ. 5 της πόλης της Έδεσσας,  διαστάσεων 5,00μχ2,00μ., 
καθημερινά, από 09:00 έως 09:15πμ, για χρήση της επιχείρησής του, χωρίς 
οριζόντια ή κάθετη σήμανση. 
 

●  Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2019 με θέμα: «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΑΡΙΘ. 51/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1 ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ»,  σύμφωνα με την οποία 

αποφάσισε να μη λάβει απόφαση στη συνεδρίαση για επανεξέταση της αριθ. 
51/2017 απόφασής της,  και να ζητηθεί από την υπηρεσία να εξεταστεί 
πολεοδομικά αν υφίστανται θέσεις στάθμευσης στην οδό Λ. Στρατού 1, καθώς και 
η σχετική γνωμοδότηση της Τροχαίας για τις θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν 
στην περιοχή. 

 
        ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2019  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»,  σύμφωνα με την οποία αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για 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 
στη Ζώνη ΠΕΠ 1α των διανομών του αγροκτήματος Άρνισσας, και ειδικότερα στο 
αγροτεμάχιο 7797 που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από το Δήμο Έδεσσας στο 
Σύλλογο Προστασίας Βεγορίτιδας, προκειμένου εντός αυτής της έκτασης να 
επιτρέπεται επιπλέον η χωροθέτηση κτιριακών εγκαταστάσεων «Μουσείου Λιμναίου 
Πολιτισμού Βεγορίτιδας» και «Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Βεγορίτιδας» 
με κοινωφελή προορισμό. 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 (SCI), όπου εμπίπτει η συγκεκριμένη 
έκταση. Επιπλέον στο εν λόγω γήπεδο υπάρχει ήδη κτίριο (52/1990 Οικοδομική 
Άδεια) με προορισμό την τουριστική εξυπηρέτηση, το οποίο σήμερα δεν λειτουργεί. 
Επομένως η κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων θα βελτιώσει την 
υφιστάμενη κατάσταση του εν λόγω γηπέδου και της ευρύτερης περιοχής με 
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χρήσεις που συνάδουν με τις επιτρεπόμενες από το ΣΧΟΟΑΠ. Γι’ αυτή την 
σημειακή τροποποίηση μεταβάλλεται αντίστοιχα και ο χάρτης Π2 (κλ. 1:25000). 

2. Την συμπλήρωση του Χάρτη Π2 «Χρήσεων Γης και Προστασία 
Περιβάλλοντος ΟΤΑ», (σελ. 2356 του ΦΕΚ 198/ΑΠΠ/06-05-2009) με νέο χάρτη, 
στον οποίο θα προστίθεται σημειακή ένδειξη στην ΠΕΠ 1α με ξεχωριστή ένδειξη 
με κωδικό Μ1 

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). Στη σελίδα 2315, όπου αναφέρονται οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις στην Ευρύτερη Ζώνη Προστασίας της Λίμνης (ΠΕΠ 1.α) προστίθεται μια 
νέα παράγραφος ήτοι: «…Στο αγροτεμάχιο 7797 του αγροκτήματος Άρνισσας το 
οποίο εμπίπτει εντός της ΠΕΠ 1.α και έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από το Δήμο 
Έδεσσας στο Σύλλογο Προστασίας Βεγορίτιδας επιτρέπεται επιπλέον η χωροθέτηση 
κτιριακών εγκαταστάσεων “Μουσείου Λιμναίου Πολιτισμού Βεγορίτιδας” και 
“Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Βεγορίτιδας” με κοινωφελή προορισμό, 
και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας, για τις προστατευόμενες περιοχές 
του Δικτύου Natura 2000, υπηρεσίας. Η λειτουργία αυτών των χώρων θα πρέπει 
να συνδυαστεί με κατάλληλες προβλέψεις για τη διαχείριση και μεταφορά τυχόν 
αποβλήτων που θα δημιουργηθούν κατά την περίοδο κατασκευής και λειτουργίας 
εκτός της περιοχής απόλυτης προστασίας Η επιτρεπόμενη αυτή χρήση σημαίνεται 
ως ειδική χρήση στον Χάρτη Π.2 με τον κωδικό M1…» 

 
    ● Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2019  με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Φ/Ε ΣΤΗΝ ΟΔΟ 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ 

(ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΓΟΤΣΗ)», σύμφωνα με την οποία αποφάσισε να εισηγηθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για παραχώρηση μίας (1) προσωρινής 
θέσης Φ/Ε καθημερινά, από τις 08:00 έως 24:00, για χρήση  της περιπτέρου του 
που βρίσκεται στην οδό 18ης Οκτωβρίου (πάρκο 25ης Μαρτίου) στην Έδεσσα.  
 

 
      ● Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2019  με θέμα:  «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Φ/Ε ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΛΛΗΣ ΑΡ. 10 ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ «Α. ΠΑΠΠΑΣ-Κ. ΠΑΠΠΑΣ Ο.Ε.» σύμφωνα με την οποία 
αποφάσισε να μην εισηγηθεί, κατά πλειοψηφία, στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 
απόφασης για παραχώρηση μίας (1) προσωρινής θέσης Φ/Ε στην οδό Πέλλης  αρ. 
10 στην Έδεσσα, από Δευτέρα ως Παρασκευή  και  ώρες από 08:00 έως 14:00, 
για χρήση  της επιχείρησης με την επωνυμία «Α. Παππάς-Κ. Παππάς Ο.Ε.». 

Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δημήτριος Γιώγας μειοψήφησε. 
 

 

         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2019 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Φ/Ε ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ ΑΡ. 1 ΣΤΗΝ 
ΕΔΕΣΣΑ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΓΩΝΙΑ 

ΤΟΥ ΧΟΝΤΡΟΥ», σύμφωνα με την οποία αποφάσισε να μην εισηγηθεί, κατά 
πλειοψηφία, στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για παραχώρηση μίας 
(1) προσωρινής θέσης Φ/Ε επί της οδού Ηφαιστίωνος 1, καθημερινά, από 13:00 
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έως 16:00, για χρήση  της επιχείρησης με την επωνυμία «Η γωνία του χοντρού» 
που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Δ. Ρίζου (πεζόδρομος) &  Ηφαιστίωνος στην 
Έδεσσα, διότι σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 146/2008 ΔΣ Έδεσσας,  όπου 
αναφέρεται στο Άρθρο 3 , Παρ. 3  «Η κυκλοφορία των οχημάτων ανεφοδιασμού 
των καταστημάτων, επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες, από τις 07:00 έως 10:30  και 
από τις 14:00-16.00 …...», άρα η παραπάνω επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετηθεί 
καθημερινά για φορτοεκφόρτωση, τις παραπάνω ώρες. 

Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δημήτριος Ταπαζίδης μειοψήφησε. 
 

 
         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2019 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ (ΠΛ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ) ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΥΠΕΡ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» σύμφωνα με την οποία αποφάσισε να εισηγηθεί, στο 

Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού χώρου στο 
Βορειοανατολικό τμήμα της Πλ. Βυζαντίου, όπως εμφαίνετε στο σχετικό 
διάγραμμα, για την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων Σωμάτων Ασφαλείας υπέρ 
μνήμης αυτών κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας τους. Η κατασκευή του μνημείου 
και οι σχετικές δαπάνες να πραγματοποιηθούν από τον Σύνδεσμο Αποστράτων.         
 
 
            ● Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2019 με θέμα: «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΙΘ. 51/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1 ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ»,   σύμφωνα με την οποία αποφάσισε: 
          Α.   Να προχωρήσει η υπηρεσία στην σύνταξη εγγράφου προς τον ιδιοκτήτη 
του μη νόμιμου κλειστού  χώρου στάθμευσης (γκαράζ), για την αφαίρεση των δύο (2) 
μεταλλικών  κολωνακίων  με αλυσίδα, που βρίσκονται επί της ασφάλτου μπροστά 
από την ιδιοκτησία του στη Λ. Στρατού  αρ. 2, με την επισήμανση ότι σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσής του θα εφαρμοστεί η σχετική Νομοθεσία. 
           Β.  Να κληθούν να παραστούν, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, ο κ. Τσώνης Γεώργιος και ο κ. Φάλκας Πέτρος, προκειμένου να 
εκφράσουν τις απόψεις τους προτού λάβει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την σχετική 
απόφαση για ανάκληση ή μη της αριθ. 51/2017 απόφασής της. 
 
       
       ● Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2019  με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25ΗΣ 
ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΡ. 41 ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ», σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης τη λήψη απόφασης για έγκριση της 
κατασκευής και της τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων από σιδηροσωλήνα, 
παράλληλα με το κράσπεδο σε απόσταση 0,50μ. από αυτό και συγκεκριμένα  8 
τεμ. σε σχήμα «Π» μήκους 1,50μ., ύψους 0,80μ. ανά 1,00 μ.,  με δαπάνες του 
Δήμου, στην οδό 25ης Μαρτίου αρ. 41 στην πόλη της Έδεσσας. 
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         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2019 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΡΙΤΣΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «YPOSTIRIXIS GROUP IKE», σύμφωνα 

με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για 
έγκριση του αιτήματος της πλακόστρωσης-αποκατάστασης υφιστάμενων 
πεζοδρομίων στην οδό Γ. Ρίτσου στην Έδεσσα, από την εταιρεία «Ypostirixis Group 
IKE», στα τμήματα που αναφέρονται παρακάτω: 

Τμήμα 1:  Έμπροσθεν του Γυμνασίου επί της οδού Γ. Ρίτσου, μήκους 78,00μ. 
& πλάτους 2,55μ. με αντίστοιχη διαμόρφωση στην είσοδο του κτιρίου. 

Τμήμα 2:  Το πεζοδρόμιο μπροστά από ιδιοκτησία Ζλάτη επί της οδού Γ. Ρίτσου, 
μήκους 38,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Τμήμα 3:  Το πεζοδρόμιο της οδού Γ. Ρίτσου, από την συμβολή της με την οδό 
Αναπαύσεως ως την οδό Πτολεμαϊδας, μήκους 43,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Τμήμα 4:  Το πεζοδρόμιο έναντι του Τμήματος 3, από την οδό Πτολεμαϊδας ως 
το υλοποιημένο πεζοδρόμιο, μήκους 25,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

  Επίσης, να εγκριθεί στο τμήμα της οδού Γ. Ρίτσου, από την οδό Αναλήψεως 
ως την οδό Πτολεμαίδας, να κατασκευασθούν κράσπεδα όπου δεν υπάρχουν και 
να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα κράσπεδα που χρήζουν αντικατάστασης. 
 
 
          ● Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2020 με θέμα: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ» 

μετά την ανακοίνωση του αριθ. πρωτ. 7496/24-4-2019 εγγράφου της Δ/νσης Τ. 
Υ. & Πολεοδομίας, το οποίο ανέφερε τα ακόλουθα: 

          Αναφορικά με  την  αριθ. 15/19 απόφαση Ε.Π.Ζ. Έδεσσας, που 
αφορά στην  επανεξέταση της αριθ. 51/2017 απόφασης Ε.Π.Ζ. με θέμα την 
τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων έναντι  της Λ. Στρατού 1 της Έδεσσας, θα 
θέλαμε με το έγγραφο αυτό, να σας εκφράσουμε την απορία της Υπηρεσίας μας 
για το γεγονός ότι η Ε.Π.Ζ. αδυνατεί να καταλήξει σε απόφαση, από το 2017 ως 
σήμερα, καθώς  μετά από πολλές εισηγήσεις μας έχει όλα τα στοιχεία γι΄αυτό. 

          Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι, η Λ. Στρατού είναι χαρακτηρισμένη ως 
«μονόδρομος με απαγόρευση στάθμευσης από την Πλ. Δικαστηρίων ως 

την διασταύρωσή της με την οδό Αβέρωφ» σύμφωνα με την αριθ. 
137/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 3456/Β’/26-10-
2016). 

           Η Υπηρεσία μας δεν γνωρίζει γιατί τα προβλεπόμενα  από την 
παραπάνω απόφαση σήματα αφαιρέθηκαν, μετά ξανά τοποθετήθηκαν και 
εσχάτως πάλι αφαιρέθηκαν  με εντολή πολιτικών προϊσταμένων. 

           Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι τα τρία (3) πλαστικά κολωνάκια έναντι της Λ. 
Στρατού 1 (οικία κ. Τσώνη), είναι νομίμως τοποθετημένα καθώς εμποδίζουν την 

παράνομη στάθμευση, που διευκολύνει την είσοδο-έξοδο οχήματος από ιδιόκτητο 
χώρο στάθμευσης (πρασιά κ. Τσώνη) και γι΄αυτό υπάρχει και θετική γνωμοδότηση 
της Τροχαίας. 

          Οτιδήποτε άλλο, όπως μεταλλικά κολωνάκια, αλυσίδες ή άλλα 
εμπόδια,επί της οδού είναι παράνομα και παρακαλούμε την Δ/νση Καθαριότητας 
να τα απομακρύνει. 

           Η Υπηρεσία μας δεν θα προβεί σε άλλες ενέργειες,  
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αποφασίστηκε ομόφωνα να μη γίνει καμία περεταίρω ενέργεια στο σημείο της 
πόλης μετά και από τις ενέργειες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
 
         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2019 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ & ΚΟΖΑΝΗΣ  (ΓΩΝΙΑ Ο.Τ. 200)» σύμφωνα με την 
οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης 
για τοποθέτηση εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων επί της ασφάλτου, στη 
συμβολή των οδών  Π. Γρηγορίου Ε’ & Κοζάνης του Ο.Τ. 200 (2 τεμ. σε κάθε οδό), 
όπως φαίνεται στο Απόσπασμα Χάρτη Σχεδίου Πόλης Έδεσσας-Σκαρίφημα της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. 
        Το μέλος Ελένη Κίτσου μειοψήφησε και επισήμανε πως δεν είναι αισθητικά 
όμορφα τα κολωνάκια και αμφισβήτησε την πρακτικότητα της τοποθέτησης τέτοιου 
είδους εμποδίων. 
         Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών κατά την ψηφοφορία για τη 
λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.  
 
 

         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2019 με θέμα: « ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ. 40 ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ», σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για την κατασκευή και τοποθέτηση δύο 
(2) προστατευτικών εμποδίων από σιδηροσωλήνα, σχήματος «Π» μήκους 1,00μ. &  
ύψους 0,80μ, σε απόσταση  1,00μ. μεταξύ τους και 0,50μ. από την εξωτερική 
ακμή του κρασπέδου επί του πεζοδρομίου, στην οδό Αγ. Δημητρίου αρ. 40 στην 
Έδεσσα, με μέριμνα και δαπάνες της αιτούσας, αφού πρώτα αφαιρεθούν από το 
σημείο οι γλάστρες που υπάρχουν στο πεζοδρόμιο με μέριμνα της υπηρεσίας.  
        Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη 
λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα 
 
 
            ● Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2019 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ, ΑΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΜΠΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΣΤΟ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΡ.55 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», 
σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης 
για: 
 α. Χορήγηση άδειας στιγμιαίας διέλευσης πεζοδρομίου, έμπροσθεν του 
καταστήματος του κ. Κάκογλου, για την μεταφορά των εμπορευμάτων του. 
β. Διατήρηση του ήδη υποβιβασμένου πεζοδρομίου μόνο για την διευκόλυνση 
φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων του καταστήματος και όχι ως ράμπα ΑΜΕΑ. 
         Επιπλέον κλήθηκε η υπηρεσία που εισηγήθηκε το θέμα, να αποστείλει στην 
Περιφερειακή Ενότητα Έδεσσας σχετικό έγγραφο, στο οποίο θα εκφράζει την 
αναγκαιότητα κατασκευής ράμπας στο σημείο σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες 
τεχνικές προδιαγραφές ώστε να ενισχυθεί το αίτημα του κ. Κάκογλου Χρήστου 
προς της Περιφερειακή Ενότητα για την κατασκευή της. 
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       Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα 
 
 

            ● Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2019 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 5, ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ», σύμφωνα με την 
οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για  χορήγηση 
άδειας τοποθέτησης αποσπώμενης ράμπας διαστάσεων 90Χ50εκ., για πρόσβαση 
καροτσιών στο κατάστημα της οδού Θεοτοκοπούλου 5 της Έδεσσας, όπου 
στεγάζεται η επιχείρηση «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Β. ΧΡΗΣΤΟΥ-Δ. ΓΚΙΚΑΣ 
Ο.Ε», κατασκευής με ίδια δαπάνη της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι θα 
αφαιρείται τις ώρες που αυτή δεν λειτουργεί. 
       Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα 
 
 
        ● Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2019 με θέμα: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΜΗ ΜΙΑΣ 

ΘΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΩΛΗΣΗ 
ΨΑΡΙΩΝ», σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η διατήρηση της κενής θέσης 
στη Λαϊκή Αγορά της Άρνισσας, με αντικείμενο την πώληση ψαριών και συνεπώς 
τη διαδικασία προκήρυξης της θέσης για κάλυψη από αδειούχο με αντικείμενο 
την  «πώληση ψαριών». 
        
 

 ● Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2019 με θέμα: «ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ», σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση, 
προκειμένου να διερευνήσει η αρμόδια Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης, Πρασίνου υπαίθριας διαφήμισης, υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών 
αγορών (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας), σε συνεργασία με τη Νομικό Σύμβουλο 
του Δήμου, όλες τις παραμέτρους σε περίπτωση έκδοσης μίας διαπιστωτικής 
πράξης που να περιλαμβάνει όλα όσα εισηγείται η υπηρεσία. 
 
 
        ● Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2019 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ «Π» ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. 
ΜΕΛΑ ΑΡ. 9 ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ», σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για  έγκριση κατασκευής και τοποθέτησης ενός (1) 
προστατευτικού εμποδίου από σιδηροσωλήνα, σε θέση μπροστά την είσοδο του 
φροντιστηρίου της οδού Π. Μελά αρ.9, σε θέση παράλληλα με το κράσπεδο και σε 
απόσταση 0,50μ. από αυτό, σε σχήμα «Π» μήκους 1,50μ., ύψους 0,80μ., με 
δαπάνες του αιτούντος. 
        Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη 
λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα 
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          ● Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2019 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», σύμφωνα με την οποία 

εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για έγκριση επέκτασης 
του υφιστάμενου κοιμητηρίου, λόγω έκτακτης ανάγκης, σε διαθέσιμο χώρο που 
γειτνιάζει με το υπάρχον κοιμητήριο. 
         Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη 
λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα  
 
      Δ. Προστασία του περιβάλλοντος. 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 
έλαβε την αριθ. 21/2019 απόφασή της με θέμα «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΕΝΔΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΕΑ, ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛ. 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» σύμφωνα με την οποία αποφάσισε να εγκρίνει την κοπή 

των δύο (2) δέντρων (Παυλόβνιες) και την άμεση αντικατάστασή τους με νέα 
άλλου είδους, στον χώρο κατασκευής  της νέας παιδικής χαράς στην Πλ. 
Μουσείου της πόλης της Έδεσσας. 
 
 

 Συμπληρωματικά με όλα όσα προαναφέρονται, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 
του Δήμου με την αριθ. 1/2019 απόφασή της υπέβαλλε  για έγκριση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της για το έτος 2018 και με την 
αριθ. 22/2019 απόφασή της εξέλεξε το Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας Δημήτριο Γιώγα, ως Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας, έως τις 6-11-2021,  ο οποίος 
συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους δηλ. την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
 

Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
προς συζήτηση και έγκριση. 

 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Θωμά, 

προκειμένου να θέσει ερωτήσεις σχετικά με το θέμα, τις οποίες απάντησαν οι 

Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαρία Βλάχου – Κατσάρα και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, 

καθώς και στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη προκειμένου να εκφράσει τις 

απόψεις του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

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 της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Έδεσσας, έτσι όπως αυτή παρατίθεται στην υπ’ αριθμ. 1/2020 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που αναφέρεται στο προοίμιο της 

παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  38/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  6.3.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος,  

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής 

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραμματεία ΕΠΖ Ε. Δημητριάδου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο Δημάρχου 

 


