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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

   
Έδεσσα, 1 Φεβρουαρίου 2023  

 
              Αριθ. Πρωτ.: -1201- 

 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙA: Ουρανία Πασιαλή 

TΗΛΕΦ. 2381350783 
Email Address: pasiali@edessa.gr 

  
    Αριθ. Συνεδρίασης: 1η/2023 

 

Προς 
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας 

 
    Καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και 

ώρα 12:00 μ. δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας καθώς και με τη διαδικασία 
της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 

133) σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

1. Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για οριστική 

μετατόπιση των δύο περιπτέρων που βρίσκονται επί της οδού 25ης Μαρτίου και στο 
βορειοδυτικό άκρο του Δημοτικού σταδίου «Φόρης Γεντζής» σε νέες θέσεις έναντι  των 
υφισταμένων.  

2. Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 74/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που τροποποιεί την υπ΄αρ. 

147/2008 Κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. που αφορά τον προσδιορισμό και τη 
λειτουργία χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης. 

3.  Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για τη δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης χώρου εντός τον παλαιών σφαγείων στον Π.Γ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ. 
 

Ο Πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας  Έδεσσας 

 
 
 

Πέτρος Γαλανός 
Κοινοποίηση: 

1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
2. Πίνακας ανακοινώσεων του Δήμου 
3. Ιστοσελίδα του Δήμου. 

Σημειώσεις: 

1. Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και των συνοδευτικών στα θέματα, 
μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και 
πιο αναλυτική ενημέρωση. 

2. Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στην 
συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον Πρόεδρο. 

3. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων που έχουν θέματα προς συζήτηση να 
παραβρίσκονται στην συνεδρίαση. 


