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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 12  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  90/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

27. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

 

 Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 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. 4027/7.3.2019 (Ορθή 

επανάληψη 8.3.2019) 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 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

5 Γιώγας Δημήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 
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6 Δασκάλου Χρήστος  17 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

8 Δίου Αναστάσιος 19 Ταμβίσκου Ευτυχία  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Ταπαζίδης Δημήτριος 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Κούκος Γεώργιος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Φουνταλής Μιχαήλ 

2 Ζδρου Αικατερίνη 5 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

3 Μάρκου Διονύσιος   

Η Δημοτική Σύμβουλος κα  Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα  Ελισάβετ Φράγκου-Κυανίδου προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 30ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα  Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα εξήλθε της αίθουσας 

κατά τη συζήτηση του 3ου και 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου εξήλθε της αίθουσας κατά τη 

συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. 

Γεώργιος Παπαδόπουλος.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

γ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης 
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Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα 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. 

Συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 1.«Έγκριση συζήτησης 

θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης» και 2.«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. 

έτους 2019», στη συνέχεια προτάχθηκαν τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης με την 

ακόλουθη σειρά 6ο έως 16ο, 37ο και 22ο στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα εκτός 

ημερήσιας διάταξης 3.«Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών αποκομιδής 

απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού», 4.«Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για το 

έργο  CINECULTURE», 5.«Χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 

της προμήθειας με φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Έδεσσας στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια 

τροφίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΥ ΖΗΝ) 

καθώς και προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του 

Δήμου Έδεσσας»», 6.«Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας» και 

7.«Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της με αριθμ. 

οικ.2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών που αφορά στον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και 

τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην 

παραγ. 10 άρθρο 69α του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει» και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα 

υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο 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. 1/2019 ομόφωνη απόφασή της 

υποβάλλει την Έκθεση πεπραγμένων έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, 

η οποία έχει ως εξής: 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 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 2018, 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 2018  κατόπιν των σχετικών 
ελέγχων από τα αρμόδια όργανα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι 
αποφάσεις επί του θέματος: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2018: 
      Ομόφωνα αποφάσισε να την αναβολή της συζήτησης του θέματος για 
επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να παραβρεθεί σε αυτή και ο κ. Νησιάγκας 

Κωνσταντίνος καθώς και ο Πρόεδρος και τα τακτικά μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 

 
 
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2018: 

Ομόφωνα αποφάσισε την  αναβολή της συζήτησης του θέματος για 
επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να κληθεί για να παραβρεθεί σε αυτή ο κ. 

Νησιάγκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ιδιοκτήτης του καταστήματος στην 
συμβολή των οδών Δημ. Ρίζου και Ηφαιστίωνος. 

 

3. Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2018: 
Ομόφωνα αποφάσισε να μην αφαιρέσει οριστικά την άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας  του καταστήματος του  κ. Νησιάγκα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, 

που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Δημ. Ρίζου- Ηφαιστίωνος της πόλης της 
Έδεσσας, με την επισήμανση να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις της Επιτροπής, 

περί συμμόρφωσης και τήρησης της νομοθεσίας περί παράτασης του ωραρίου 
μουσικής. 
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2018: 

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε τη μη οριστική αφαίρεση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος των:  

1. κ. Παππά Δημητρίου του Χαριλάου, για το κατάστημά του στην οδό Αγγ. 

Γάτσου 8, της πόλης της Έδεσσας. 
2. κ. Αναστασίου Γεωργίου του Κων/νου, για το κατάστημά του στην οδό 

Ιωάννου Βλάχου 4, της πόλης της Έδεσσας. 
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3. κ. Νησιάγκα Κων/νου του Δημητρίου, για το κατάστημά του στην συμβολή 
των οδών Ηφαιστίωνος και Δημ .Ρίζου. 

Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δημ. Ταπαζίδης μειοψήφησε. 

 

 

ii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής. 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2018 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. 7/2018: 
     Χορήγησε παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στη Νικ. Δανελάκης και 

Σία Ε. Ε. για το κατάστημά της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ-
ΚΑΦΕ/ΜΠΑΡ (ΚΑΔ 5630), που βρίσκεται στην οδό Τ. Κ. Παλ. Αθανασίου  της 
Δ. Ε. Βεγορίτιδας. 

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2018: 
       Χορήγησε παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στη ΚΕΚΗΣ Δ.-

ΚΕΚΗΣ Ε. O.Ε.., για το κατάστημά της ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ -ΚΑΦΕ/ΜΠΑΡ (ΚΑΔ 9329), που βρίσκεται 
στον οικ.  Παλ. Αγ. Αθανασίου της Δ. Ε. Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας. 

3. Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2018: 
       Χορήγησε παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Γαβριηλίδη 

Αθανάσιο του Κων/νου για το κατάστημά του ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ που βρίσκεται στον 
οικ.. Παλ. Αθανασίου  της Δ. Ε. Βεγορίτιδας. 
        

         Με την αριθ. 2/2018 απόφασή της «ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΝΗΣΙΑΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ & Δ. 

ΡΙΖΟΥ», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της 
συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να παραβρεθεί σε 

αυτή και ο κ. Νησιάγκας Κωνσταντίνος καθώς και ο Πρόεδρος και τα τακτικά 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 Με την αριθ. 5/2018  απόφασή της «ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΝΗΣΙΑΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ & Δ. 

ΡΙΖΟΥ», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της 
συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να κληθεί για να 
παραβρεθεί σε αυτή ο κ. Νησιάγκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ιδιοκτήτης 

του καταστήματος στην συμβολή των οδών Δημ. Ρίζου και Ηφαιστίωνος. 
 
Με την αριθ. 10/2018 απόφασή της «ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΝΗΣΙΑΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ & Δ. 

ΡΙΖΟΥ», 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- Ηφαιστίωνος της πόλης της Έδεσσας, με την επισήμανση να λάβει 
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υπόψη του τις υποδείξεις της Επιτροπής, περί συμμόρφωσης και τήρησης της 
νομοθεσίας περί παράτασης του ωραρίου μουσικής. 

 
Με την αριθ. 31/2018 απόφασή της «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα: 

Α. Τη προσωρινή αφαίρεση, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών εντός 
του μηνός Νοεμβρίου 2018,  της αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας της 
μουσικής των ακόλουθων καταστημάτων της πόλης της Έδεσσας: 

1. του κ. Νησιάγκα Κων/νου του Δημητρίου, για το κατάστημά του στην 
συμβολή των οδών Ηφαιστίωνος και Δημ .Ρίζου,  

2. του κ. Αναστασίου Γεωργίου του Κων/νου, για το κατάστημά του στην οδό 
Ιωάννου Βλάχου 4. 
         Β. Τη μη αφαίρεση της αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας της 

μουσικής της κας Τσίτση Αικατερίνης του Δημητρίου, για το κατάστημά της 
στην οδό Βουλγαροκτόνου 3. 

Γ. Εξουσιοδότησε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
Κοινωνικής, Προστασίας και Αλληλεγγύης και Νέας Γενιάς, Ποιότητας Ζωής και 
Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Καταστημάτων, 

Επιχειρήσεων, Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας, κ. Αναστάσιο Δίου, να ορίσει το 
χρονικό διάστημα της προσωρινής αφαίρεσης της αδείας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας της μουσικής των προαναφερόμενων καταστημάτων. 

      
Με την αριθ. 37/2018 απόφασή της «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
αποφάσισε ομόφωνα να μην αφαιρέσει την παράταση χρήσης ωραρίου 
μουσικής του κ. Λούσα Λαζάρου του Χρήστου, για το κατάστημά του που 

βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 2 της πόλης της Έδεσσας, με την επισήμανση 
να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις της Επιτροπής, περί συμμόρφωσης και 
τήρησης της νομοθεσίας περί παράτασης του ωραρίου μουσικής και με την 

προειδοποίηση ότι στη συμπλήρωση τριών (3) παραβάσεων ωραρίου μουσικής 
θα του αφαιρεθεί η παράταση ωραρίου  λειτουργίας της. 

 
 
 

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

          Κατά το έτος 2018 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την υπ’ αριθ. 

4/2018 απόφαση με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ 
ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΣΕ 

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 
απόφασης κανονιστικής ρύθμισης για τον τρόπο μέτρησης των γωνιακών 
πάγκων στις λαϊκές αγορές και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση των γωνιών 

όπου υπάρχουν δύο πλευρές (προσόψεις) η προτεινόμενη μέθοδος μέτρησης 
και αποτύπωσης να είναι η εξής : 
Α) Να μετράται το μήκος της πρόσοψης της μεγαλύτερης πρόσοψης του πάγκου 

(π.χ. ΓΔ, βλ. σχ. σχήμα). 
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Β) Να μετράται το μήκος της πρόσοψης της έτερης πλευράς του πάγκου (π.χ. 
ΔΖ βλ. σχ. σχήμα) 

Γ) Από το μήκος της έτερης (μικρότερης) πλευράς του πάγκου, να αφαιρείται το 
μήκος εκείνο (π.χ. ΕΔ βλ. σχ. σχήμα) που αποτελεί νοητή προέκταση του 

βάθους της «μεγάλης» πλευράς, δηλαδή: 
 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ (τρεχούμενα μέτρα) = 

= ΜΗΚΟΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΡΟΣΟΨΗΣ + ΜΗΚΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ – ΒΑΘΟΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ   (ή   ΓΔ + ΔΖ – ΕΔ) (σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 

όπως αυτό παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας). 
     
        Επιπλέον αποφάσισε καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2018 τα εξής: 

     ● Απόφαση υπ’ αριθ.14/2018: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 
ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΝΤΑΛΙΟΥ-ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗ, 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ Ο.Τ.Γ329,  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»,  με την οποία 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο  τη λήψη  απόφασης για έγκριση της 

κυκλοφοριακής μελέτης που αφορά αποκλειστικά και μόνο στην κατασκευή 
διαβάσεων πεζών με την ανάλογη οριζόντια & κάθετη σήμανση, στις οδούς 
Τρύφωνος Ντάλιου - Γιάννη Ρίτσου - Διονυσίου Μπουλγούρη, περιμετρικά του 

O.T.Γ329 της πόλης Έδεσσας, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασής της. 

 
        ● Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2018: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη 
απόφασης νέου κανονισμού άρδευσης του Δήμου Έδεσσας. 
 

        ● Απόφαση υπ’ αριθ.16/2018: «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 57/2017 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ», με την οποία αποφάσισε να 
μην συζητήσει το θέμα της ανάκλησης της αριθ. 57/2017 απόφασής της. 

 
        ● Απόφαση υπ’ αριθ.17/2018: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», εισηγήθηκε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για α) έγκριση της διαδρομής, που 
περιλαμβάνει τις εξής οδούς, πλατείες και σημεία ενδιαφέροντος: Καπετάν 

Γαρέφη(Αφετηρία), -Λεωφόρος Νίκης - Σιδηροδρομικός Σταθμός - Λεωφόρος 
18ης Οκτωβρίου – Σαρανταπόρου - Πλατεία Γρανικού - Εθνικής Αντίστασης - 
Βυζαντική Γέφυρα – Ιουστινιανού – Φλωρίνης – Μοναστηρίου - Πλατεία 

Ελευθερίας-Εγνατίας-Βεροίας-Λεωφόρος Φιλίππου-Αρχιερέως 
Παντελεήμονος-Μακεδονομάχων-Βαρόσι-Μύλοι-Καπετάν Γαρέφη - 

Κωνσταντινουπόλεως- 25ης Μαρτίου-Τσιμισκή-Καπετάν Γαρέφη (Αφετηρία), 
όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, 

    β) έγκριση του συνολικού μήκους της διαδρομής, που είναι 3.900 μέτρα 
περίπου, 
    γ) έγκριση του σημείου αφετηρίας μπροστά από το Κέντρο Ενημέρωσης 
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Καταρρακτών επί της οδού Καπετάν Γαρέφη στην πόλη της Έδεσσας. 
 

      ● Απόφαση υπ’ αριθ.18/2018: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ», εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό δύο (2) θέσεων στάσιμου 
εμπορίου, διαστάσεων 4μ*2μ, στην περιοχή των Καταρρακτών της πόλης της 

Έδεσσας, για επαγγελματίες πωλητές, όπως αυτοί ορίστηκαν με την αριθ. 
137/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβούλιο, στα σημεία που αποτυπώνονται 
στο συνημμένο σχεδιάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

απόφασης. 
 

        ● Απόφαση υπ’ αριθ.21/2018: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη 

κανονιστικής απόφασης για: 
1. Έγκριση της εγκατάστασης του συστήματος των  4 σταθμών 

αποτελούμενοι από   1 Κεντρικό σταθμό με δυνατότητα εγγραφής, 3 

Περιφερειακούς σταθμούς χωρίς δυνατότητα εγγραφής, 24 ποδήλατα και 34 
θέσεις στάθμευσης (10 θέσεις ο κεντρικός σταθμός, από 8 οι υπόλοιποι τρεις). 

2. Τον καθορισμό των θέσεων εγκατάστασης του συστήματος των 4 σταθμών 

σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια ως εξής: 
i. Πάρκο Καταρρακτών – δίπλα από το νέο κέντρο πληροφόρησης : 

Κεντρικός  σταθμός μονής  όψης  - 10 θέσεων. Περιλαμβάνεται κιόσκι με 
δυνατότητα εγγραφής.  

Ενδεικτικές Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,60μ Χ 8,00μ 

ii. Επί της οδού Ρίζου (συμβολή με οδό Δημοκρατίας – έναντι Hondos 
Center) παράλληλα με το τοιχίο του ποταμιού    : 1ος Περιφερειακός 
Σταθμός μονής  όψης  - 8 θέσεων. 

Ενδεικτικές  Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ  Χ 6,00μ. 
iii. Πλατεία Αιγών (Δημαρχείο) :  2ος Περιφερειακός  σταθμός μονής  

όψης  - 8 θέσεων. 
Ενδεικτικές Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ Χ 6,00μ. 

iv. Έναντι σταθμού ΟΣΕ- Κ.Χ. με ξύλινες κατασκευές  (παράλληλα 

στην περίφραξη του όμορου οικοπέδου)  :  3ος  Περιφερειακός σταθμός 
μονής  όψης  - 8 θέσεων 

Ενδεικτικές  Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ  Χ 6,00μ. 
 
         ● Απόφαση υπ’ αριθ.22/2018: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 20/2014 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ.3 ΤΟΥ ΒΑΡΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη κανονιστικής για: α)την 

τροποποίηση για αποχαρακτηρισμό του εν λόγω οικοπέδου από χώρο 
Λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, β) διατήρηση των 
όρων δόμησης και περιορισμών όπως προκύπτει από το διάταγμα 
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ΠΔ/γμα(ΦΕΚ401/Δ) «Έγκριση μελέτης ανάπλασης της συνοικίας Βαρόσι του Δ. 
Έδεσσας» και τα σχετικά διαγράμματα ρυμοτομίας που συνοδεύουν αυτό και γ) 

καθορισμό της επιτρεπόμενης χρήσης ως κατοικίας με δυνατότητα ανάπτυξης 
διαφορετικών χρήσεων, όπως ξενώνες, παραδοσιακά εργαστήρια, αναψυκτήρια, 

μικρά καταστήματα τροφίμων, με την σύμφωνη γνώμη των υπουργείων 
Πολιτισμού και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής όπως 
προβλέπεται από το παραπάνω διάταγμα. 

 
         ● Απόφαση υπ’ αριθ.33/2018: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 

«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ, ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ & 

ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για τη κατασκευή διαβάσεων πεζών, και 
τοποθέτηση αντίστοιχης οριζόντιας &  κάθετης σήμανσης, σύμφωνα με την 

συνημμένη στην παρούσα μελέτη και το παράρτημα- σχέδιο της Δ/νσης Τ.Υ. & 
Π.Δ.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας, και 

περιγράφονται παρακάτω: 
       1. Επί της οδού 25ης Μαρτίου: 
     1.1.  Κατασκευή δύο  (2) διαβάσεων πεζών, με την πρώτη μεταξύ Ο.Τ.62 & 

64 και η δεύτερη μεταξύ Ο.Τ. 60 & 65 (Βλ. σχέδιο). 
     1.2.  Τοποθέτηση μίας (1) σειράς μεταλλικών  ανακλαστήρων οδοστρώματος 
(«μάτια γάτας») επί της ασφάλτου, πρίν τις δύο  (2)  νέες διαβάσεις πεζών της 

οδού 25ης Μαρτίου, ώστε αυτές να είναι έγκαιρα ευδιάκριτες ακόμη και την 
νύχτα από τους οδηγούς οχημάτων. 

      1.3. Κάθετη σήμανση των δύο (2) παραπάνω διαβάσεων, με τοποθέτηση 
πινακίδων πριν από αυτές κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, τύπου  Κ-16 
«Κίνδυνος  λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π)»  &  

συγχρόνως  Π-21 «Διάβαση πεζών». 
       2. Επί των οδών Στενημάχου, Στρωμνίτσης & Μελενίκου: 
2.1.  Κατασκευή τριών (3) διαβάσεων πεζών, μία σε κάθε οδό από τις παραπάνω 

(βλ. σχέδιο). 
2.2.  Κάθετη σήμανση των τριών  (3) διαβάσεων, με τοποθέτηση πινακίδων Κ-16 

«Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π)» &  συγχρόνως  
Π-21 «Διάβαση πεζών», πριν από αυτές, και κατά τις δύο κατευθύνσεις κίνησης 
των οχημάτων. 

        Η κατασκευή των διαβάσεων πεζών θα γίνει με χρήση λευκού ή κίτρινου 
ειδικού ανακλαστικού χρώματος διαγραμμίσεων ασφάλτου.  

         Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος («μάτια γάτας») θα είναι 
κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου και θα τοποθετηθούν μίας 
(1) σειρά, πριν την διάβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης της εταιρίας 

κατασκευής τους. 
          Η κάθετη σήμανση θα γίνει με στερέωση πασσάλων γαλβανιζέ επί του 
πεζοδρομίου και τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης στο ανώτερο σημείο 

τους. 
 

           ● Απόφαση υπ’ αριθ.34/2018: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΧΩΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ 
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ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΩΣ 
ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ», να μη συζητηθεί το θέμα στη συνεδρίαση και 

να επανέλθει μετά τη σχετική γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας 
και της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας. 

 
● Απόφαση υπ’ αριθ.35/2018: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 64/1991 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της αριθ. 64/1991 

απόφασής του, περί παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, με την προσθήκη ότι η 
παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων θα επιτρέπεται και για τη λειτουργία και 

εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο όπως 
ενδεικτικά τα λούνα Παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες κλπ.    
          Η ανωτέρω εισήγηση δίδεται με την προϋπόθεση να επανέρχεται από την 

υπηρεσία το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς συζήτηση, κάθε φορά 
που κάποιος θα αιτείται την παραχώρηση του χώρου, προκειμένου η Επιτροπή 

να εξετάζει τις προϋποθέσεις και να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
σχετικά. 
 

 
        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: 

          ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2018 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΜΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», σύμφωνα με την οποία 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο  την κατάργηση της κενωθείσας θέσης του 

περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αθ. Διάκου 1 της πόλης της Έδεσσας. 

 
       ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2018  με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ» σύμφωνα με την οποία 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για έγκριση της 

μελέτης του έργου «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας». 
 

●  Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2018 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ. 
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Κ. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΈΔΕΣΣΑΣ»,  εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη λήψη απόφασης τη λήψη απόφασης για κατάργηση της 

κενωθείσας θέσης περιπτέρου, η άδεια εκμετάλλευσης του οποίου είχε εκδοθεί 
στο όνομα της Καθρέπτη Γεωργίας του Νικολάου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Φλαμουριάς της Δ. Ε. Έδεσσας. 
●  Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2018  με θέμα:  «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ –Φ/Ε ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ»,  να ζητηθεί από τη Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, η 
σχετική γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας για την παραχώρηση ή 

μη θέσης προσωρινής στάθμευσης - φορτοεκφόρτωσης στην Πλ. Ελευθερίας της 
Έδεσσας, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

σημείο της απόφασης.  
 

    ● Απόφαση υπ’ αριθ. 23/2018  με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ Η ΜΗ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΑΠΟ ΟΔΟ Π. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ ΩΣ ΠΕΛΛΗΣ)», να ζητηθεί από τη Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας 
του Δήμου, η σχετική γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας για την 
σταθερή στάθμευση στην αριστερή πλευρά της οδού  Αγ. Δημητρίου, από την 

διασταύρωσή της με την οδό  Π. Γρηγορίου Ε΄ ως  την οδό Πέλλης, με 
τοποθέτηση κάθετης σήμανσης Ρ-40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση», 
στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Δημητρίου, στα δεξιά κατά την φορά κίνησης των 

οχημάτων, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. όπως φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα 
απόσπασμα χάρτη πόλης Έδεσσας-Σκαρίφημα της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. και 

συγκεκριμμένα: 
  α) Ένα Ρ-40, στην συμβολή με Π. Γρηγορίου Ε΄ και  
  β) Ένα Ρ-40, στο σημείο μετά την καμπή της οδού Αγ. Δημητρίου (στο  όριο  

του καταστήματος Π. Γκιούσμη). 
 

 ● Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2018  με θέμα:  «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) 
ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ 

ΟΔΟ ΑΘ. ΣΤΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», εισηγήθηκε θετικά στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για παραχώρηση  μίας (1) θέσης στάθμευσης 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας,  η οποία θα πρέπει να χωροθετείται και να 

σημαίνεται ως εξής: 
 Να βρίσκεται επί την οδού Αθ. Στόγιου, σε απόσταση μετά τα 5,00μ. από 

την διασταύρωσή της με την οδό Αλμωπίας, με διαστάσεις 5,00Χ2,00μ. (βλ. 
συνημμένο απόσπ. σχέδιου πόλης-σκαρίφημα) 
 Η οριζόντια σήμανση της θέσης αυτής να γίνει με διαγράμμιση του επί 

της ασφάλτου, με χρώμα διαγραμμίσεων (περίγραμμα θέσης με λοξή 
διαγράμμιση, χωρίς λεκτικό εσωτερικά).  

 Η κάθετη σήμανση να γίνει με τοποθέτηση του στύλων (πρίν τον χώρο 
διαγράμμισης κατά την φορά κυκλοφορίας οχημάτων) με τοποθέτηση στο 
ανώτερο σημείο τους πινακίδων εγκεκριμένου τύπου Ρ-43-«Απαγορεύεται η 

στάθμευση-στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας» σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ.  
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 Ειδικά για την θέση για χρήση των πολιτών που εξυπηρετούνται από το  
φαρμακείο της κ. Τρυψιάνη Ειρήνης (θέση 1 συνημμένου αποσπ. Σχεδίου 

πόλης), θα πρέπει κάτω από την πινακίδα Ρ-43,  να  τοποθετηθεί  2η πρόσθετη 
πινακίδα (παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρα γράμματα), που να γράφει  

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  (Απόφ.…/18 Απόφ. Δ.Σ. 
Έδεσσας). 

 

         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2018 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡ.1 ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ EUROBANK», Α. Να μην 
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για παραχώρηση  μίας 

(1) θέσης στάθμευσης περιορισμένης χρονικής διάρκειας,  για χρήση των 
οχημάτων χρηματαποστολών της Τράπεζας EUROBANK, στην οδό 
Δημοκρατίας 1 της πόλης της Έδεσσας. 

   Β. Να προτείνει στην Τράπεζα EUROBANK να επανέλθει με νέο αίτημα 
προς το Δήμο για παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης περιορισμένης 
χρονικής διάρκειας,  προσδιορίζοντας ακριβώς το σημείο που αιτείται να της 

παραχωρηθεί η θέση. 
 

  ● Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2018 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡ.1 ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ EUROBANK», την αναβολή της 

συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση και της 
αρχιτεκτονικής μελέτης της περιοχής. 
 

            ● Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2018 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΜΕΛΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ  
ΕΔΕΣΣΑΣ», Α. εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για 

μετατροπή σε θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, των δύο (2) πρώτων  υφιστάμενων 
θέσεων στάθμευσης της οδού Π. Μελά, η μία δεξιά και η άλλη αριστερά, καθώς 
αυτό επιβάλλεται από το σύστημα στάθμευσης «μονά-ζυγά» (βλ. θέσεις 1 & 2 

συνημμένου αποσπ. σχεδίου της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης). 
      Σημειώνεται επίσης ότι οι συγκεκριμένες δύο (2) θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ  

θα πρέπει να οριοθετηθούν και σημανθούν 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 6,00μ.), επί της οδού Π. Μελά και σε 
απόσταση 5,00μ. από το σημείο  τομής των οικοδομικών γραμμών του Ο.Τ. 146 
& 147 (οδών Π. Μελά με Ρωμανού) της Έδεσσας  (σύμφωνα με το αρθ.34 παρ. 

2ι’ του Ν. 2696/99-Κ.Ο.Κ.). 
       Κάθετη σήμανση Με τοποθέτηση ιστών επί των πεζοδρομίων, στα 

σημεία πριν τη διαγράμμιση, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, που θα 
φέρουν στο ανώτερο σημείο τους, ρυθμιστική πινακίδα Ρ-71 ως «Χώρος 
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στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, 
ύστερα από ειδική άδεια». 

          Β.  Εισηγήθηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης 
για τοποθέτηση πέντε (5) πλαστικών εύκαμπτων κολωνακίων, επί της ασφάλτου 

της οδού Π. Μελά, σε θέσεις  όπως φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα 
απόσπασμα σχεδίου της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης. 
       

 ● Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2018  με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, 

ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

«ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ B. ΧΡΗΣΤΟΥ-Δ. ΓΚΙΚΑΣ Ο.Ε.».,  
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης τη λήψη απόφασης 
για παραχώρησης μίας (1) θέσης χώρου προσωρινής στάθμευσης – 

φορτοεκφόρτωσης στην Πλ. Ελευθερίας της Έδεσσας, διαστάσεων 5,00Χ2,00μ. 
για αποκλειστική χρήση του φαρμακείου της εταιρίας «Συστεγασμένα 

φαρμακεία B. Χρήστου-Δ. Γκίκας Ο.Ε. και μόνο για τις ώρες λειτουργίας των 
φαρμακείων, όπως το συνημμένο σχεδιάγραμμα το οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης. 

 
         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2018 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ Η ΜΗ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ( ΑΠΟ ΟΔΟ Π. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ ΩΣ ΠΕΛΛΗΣ)», εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο: α. τη 

λήψη απόφασης για σταθερή στάθμευση στην αριστερή πλευρά της οδού  Αγ. 
Δημητρίου, από την διασταύρωσή της με την οδό  Π. Γρηγορίου Ε΄ ως  την οδό 
Πέλλης.  

      β. Εισηγήθηκε επίσης να τοποθετηθεί κάθετη σήμανση Ρ-40 
«Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση», στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. 
Δημητρίου, στα δεξιά κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. όπως φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα χάρτη πόλης 
Έδεσσας-Σκαρίφημα της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. και συγκεκριμένα: 

  α) Ένα Ρ-40, στην συμβολή με Π. Γρηγορίου Ε΄ και 
  β) Ένα Ρ-40, στο σημείο μετά την καμπή της οδού Αγ. Δημητρίου (στο  όριο  
του καταστήματος Π. Γκιούσμη). 

           
● Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2018 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η ΜΗ ΘΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη λήψη απόφασης  για κατάργηση της κενωθείσας θέσης του 

περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Εγνατίας 93 της πόλης της Έδεσσας.  
 
         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 39/2018 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», εισηγήθηκε  στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για έγκριση των εργασιών αποκατάστασης των 
φθορών στα υφιστάμενα υλικά καθώς και μικροπαρεμβάσεις στη πλατεία στην 
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συμβολή των οδών Εγνατίας και Δημοκρατίας  (Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου) 
της πόλης της Έδεσσας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από την 

Υπηρεσία. Επιπλέον προτείνε συμπληρωματικά τη μείωση του πεζοδρομίου 
κατά 2,5μ, έμπροσθεν του αγάλματος του Μεγ. Αλεξάνδρου,  συναινώντας και 

με τη θετική άποψη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
 
 

    Δ. Προστασία του περιβάλλοντος. 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα που 
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος: 

 
       Με την αριθ. 13/2018 απόφασή της με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΩΣ «ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη 
σύνταξη και υποβολή φακέλου, για το χαρακτηρισμό δένδρων της πόλης της 

Έδεσσας ως «μνημείων της φύσης», ως ακολούθως: 
1ο Πλατάνι: Στους Καταρράκτες, απέναντι από το Κέντρο Καταρρακτών. 
2ο Πλατάνι: Στους Καταρράκτες, το χτισμένο  

3ο Πλατάνι: Στο Κιουπρί, δίπλα στο ποτάμι στη Βυζαντινή Γέφυρα. 
4ο Πλατάνι: Στο Κιουπρί, αμέσως το επόμενο από δίπλα. 
5ο Πλατάνι: Στην περιοχή του Κανναβουργείου, στο Σησαμοτριβείο.  

 
 Με την αριθ. 38/2018 απόφασή της με θέμα:  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ., αποφάσισε  να εγκρίνει την 

κοπή των πενήντα (50) γηρασμένων δένδρων και την αντικατάσταση αυτών  με 
νέα σε παρακείμενες θέσεις, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ  

   

ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΡΑΝΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
2 

ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΣΗ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
3 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΑΤΑΡΡΑΧΤΩΝ 

ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 
ΑΚΑΚΙΑ 

10 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
4 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΦΕΝΔΑΜΙ 

ΝΕΓΟΥΝΔΟ 
3 

ΠΙΝΔΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
5 

ΚΑΡΑΝΟΥ ΞΕΝΟΔ. ΚΑΤΑΡΡΑΧΤΕΣ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
2 

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
4 
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ΚΟΡΑΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
3 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 

ΣΠΗΛΙΑΣ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
5 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΤΕΛ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
1 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΘΝΙΚΗ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
5 

Φ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΤΙΚΗ 
ΡΟΔΟΜΕΤΑΞΗ 

ΑΚΑΚΙΑ 
3 

  ΣΥΝΟΛΟ 50 

 

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 2018 της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Έδεσσας, έτσι όπως αυτή παρατίθεται στην υπ’ αριθμ. 1/2019 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας 

απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  90/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  20.3.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραμματεία ΕΠΖ κα Ε. Δημητριάδου 


