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ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
12:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 1520/26-1-2017 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 τέσσερα (4) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. 
Μαρία Βλάχου- Κατσάρα,  4. Δημήτριος Γιώγας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Βασίλειος Δημητριάδης, 3. Μιχάλης Φουνταλής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι  ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Μετά  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος  κηρύσσει  την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  αρχίζουν  να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής:
        Σύμφωνα με το  άρθρο  73 παρ.  2 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ Α'  87)   «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  η 
Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  συντάσσει  ετήσια  έκθεση  πεπραγμένων  στους  τομείς 
αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
      Η  έκθεση  περιλαμβάνει  και  ποσοτικά  στοιχεία  σχετικά  με  τον  αριθμό  των 
συνεδριάσεων,  την  συμμετοχή  των  μελών  της,  τα  θέματα  που  συζητήθηκαν  και  τις 
ληφθείσες αποφάσεις. Υπεύθυνος για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 
είναι ο Πρόεδρός της.
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει την έκθεση εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους 
και  την  κοινοποιεί  στα  μέλη  της  προκειμένου  αυτά  να  υποβάλλουν  εγγράφως  τις 
παρατηρήσεις τους εντός της πρώτης βδομάδας του Φεβρουαρίου.
      Στην  συνέχεια  ο  Πρόεδρος,  εντός  της  δεύτερης  βδομάδας  του  Φεβρουαρίου, 
υποβάλλει  το  πλήρες  κείμενο  της  ετήσιας  έκθεσης  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και 
μεριμνά για τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

      Η  παρούσα  Έκθεση  Πεπραγμένων  αποτυπώνει  τις  ενέργειες  της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκαν στις δέκα πέντε (15) συνεδριάσεις της για το 
έτος 2016, 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 τις κάτωθι 
αποφάσεις επί του θέματος:
Α. Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2016:
    Ενέκρινε να χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος στην Κακατάκη 
Μαρία  του  Γεωργίου  για  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΑΜΑΤΟΣ 
(ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στον οικισμό Παλ. Αγίου Αθανασίου, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας του Δήμου 
Έδεσσας.

Β. Απόφαση υπ’ αριθ.4/2016:
     Ενέκρινε να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στον Αβραμίδη Βασίλειο 
του Δημητρίου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ , στην Τ. Κ. Ριζαρίου, του Δήμου 
Έδεσσας.

Γ. Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2016:
     Ενέκρινε να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στον Καλέα Αναστάσιο 
του Γεωργίου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην Τ. Κ. Ριζαρίου, του Δήμου Έδεσσας.

Δ. Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2016:
       Ενέκρινε να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στον Οτουντζίδη Ιωάννη 
του Γεωργίου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΨΑΡΙΑ) στην Τ. Κ. Ριζαρίου της Δ. Ε. Έδεσσας.

Ε. Απόφαση υπ’ αριθ. 34/2016:
         Ενέκρινε να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Αθανασιάδου 
Ναταλία του Fiodor για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ –ΠΟΔΙΩΝ)», στην Τ. Κ. 
Παναγίτσας, του Δήμου Έδεσσας.
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ΣΤ. Απόφαση υπ’ αριθ. 42/2016:
           Ενέκρινε  να χορηγηθεί  προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος  στο Μεγακλή 
Παναγιώτη του Σταύρου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ 
ΛΟΓΟ  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ  ΠΟΤΩΝ  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ),  στην  Τ.Κ  Περαίας  της  Δ.Ε. 
Βεγορίτιδας του Δήμου.

Ζ. Απόφαση υπ’ αριθ. 49/2016:
         Ενέκρινε  να  χορηγηθεί  προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στους:
α. Καλέα  Αναστάσιο  του  Γεωργίου για  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
(ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην Τ. Κ. Ριζαρίου, του Δήμου Έδεσσας.
β. Κιαζίμ  Κυριάκο  του  Αυγουστίνου για  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΛΙΑΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
(ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ), στην Τ. Κ. Άγρα του Δήμου Έδεσσας.

Η. Απόφαση υπ’ αριθ. 55/2016:
       Ενέκρινε να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στην Τόλκο Αναστασία του Γεωργίου για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στον οικ. Παλ. Αγίου Αθανασίου, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.
Θ. Απόφαση υπ’ αριθ. 68/2016:
      Ενέκρινε να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στην Αθανασιάδου Ναταλία του Τουντόρ για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ, ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ)» στην Τ. 
Κ. Παναγίτσας, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.

Ι. Απόφαση υπ’ αριθ. 70/2016:
Εγκρίνει  να  χορηγηθεί  προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  στην  Καπούλα  Όλγα  του  Γεωργίου  για  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» στον οικ. Παλ. Αγίου Αθανασίου 
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 
2016 η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου δεν  έλαβε  καμία  απόφαση επί  του 
θέματος.

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. 2/2016:
      Χορήγησε  άδεια  μουσικών  οργάνων  χωρίς  παράταση  ωραρίου  λειτουργίας 
μουσικής στους:
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1. Δούιτση Νικόλαο του Ευαγγέλου για το κατάστημά του ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στον 
οικισμό Παλ. Αγίου Αθανασίου, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, 
για τα έτη 2016-2017-2018.

2. Κέκη  Θωμά  του  Αθανασίου  για  το  κατάστημά  του  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  στον 
οικισμό Παλ. Αγίου Αθανασίου, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, 
αορίστου διάρκειας.

3. Τόιτο  Χρήστο  του  Τραϊανού  για  την  επιχείρησή  του  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 
ΔΩΜΑΤΙΑ στον οικισμό Παλ. Αγίου Αθανασίου, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας του 
Δήμου Έδεσσας, αορίστου διάρκειας.

Β. Απόφαση υπ’ αριθ.4/2016:
      Χορήγησε άδεια μουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής 
στους:

1. Παπαγιάννη Στέφανο του Δημητρίου για το κατάστημά του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
στον  οικισμό Παλ.  Αγίου Αθανασίου,  της  Δ.  Ε.  Βεγορίτιδας  του Δήμου 
Έδεσσας, για το έτος 2016.

2. Λιάση Παρασκευή του Δημητρίου για το κατάστημά της ΤΑΒΕΡΝΑ στον 
οικισμό Παλ. Αγίου Αθανασίου, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, 
για τα έτη 2016-2017-2018.

Γ.     Χορήγησε  παράταση ωραρίου στην άδεια  μουσικών οργάνων του κ.  Αγαίτση 
Πέτρου του Δημητρίου, για το κατάστημά του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην Τ. Κ. Άγρα του Δήμου 
Έδεσσας.

Γ. Απόφαση υπ’ αριθ.13/2016:
       Χορήγησε  άδεια  μουσικών  οργάνων  χωρίς  παράταση  ωραρίου  λειτουργίας 
μουσικής στους:

1. Μπουρδάνη  Κατίνα  του  Δημητρίου  για  το  κατάστημά  της  ΚΑΦΕΝΕΙΟ-
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Τ.Κ.Πλατάνης του Δήμου Έδεσσας, για τα έτη 2016-
2017-2018.

2. Γάτσο  Νικόλαο  του  Χρήστου   για  το  κατάστημά  του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  και 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, στην Τ. Κ. Άρνισσας της 
Δ. Ε. Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, για αόριστη διάρκεια.

Δ. Απόφαση υπ’ αριθ.24/2016:
       Χορήγησε  άδεια  μουσικών  οργάνων  χωρίς  παράταση  ωραρίου  λειτουργίας 
μουσικής στους:

1. Στον  Γούση  Σπυρίδων-Γεώργιο  του  Νικολάου  για  το  κατάστημά  του  ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
σύμφωνα  με  την  αριθ.  ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ71δ/61492/29-2-2016  γνωμοδότηση  της 
Δ/νσης Υγείας & Πρόνοιας, στον οικ. Παλ. Αγ. Αθανασίου της Δ. Ε. Βεγορίτιδας, για 
τα έτη 2016-2017-2018.

2. Στο Νάντση Σταύρο του Νικολάου για το κατάστημά του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  &  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ-ΚΡΕΠΕΡΙ) 
σύμφωνα  με  την  αριθ.  ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ71δ/29199/29-2-2016  γνωμοδότηση  της 
Δ/νσης Υγείας & Πρόνοιας, στον οικ. Παλ. Αγ. Αθανασίου της Δ. Ε. Βεγορίτιδας, 
αόριστης διάρκειας.

3. Στον Τοίτο Χρήστο του Τραιανού για το κατάστημά του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ σύμφωνα με την 
αριθ.  ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ71δ/63912/25-2-2016  γνωμοδότηση  της  Δ/νσης  Υγείας  & 
Πρόνοιας, στον οικ. Παλ. Αγ. Αθανασίου της Δ. Ε. Βεγορίτιδας, αόριστης διάρκειας.

Ε. Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2016:
        Χορήγησε  άδεια  μουσικών  οργάνων  χωρίς  παράταση  ωραρίου  λειτουργίας 
μουσικής στους:
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1. Στο Διονύσιο Γουλάκη του Νικολάου για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»  εντός  Ξενοδοχείου  σύμφωνα  με  την  αριθ. 
ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ71δ/120341(955)/6-4-2016 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγείας 
& Πρόνοιας, στον οικ. Κερασιάς του  Τ.Κ. Καρυδιάς, για τα έτη 2016-2017-
2018.

2. Στη Γ. Συμεωνίδου – Δ. Κέκης Ο.Ε. για το κατάστημά της  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΚΑΤΑ  ΚΥΡΙΟ  ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ  ΠΟΤΩΝ  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)  σύμφωνα  με  την  αριθ. 
ΔΔΥΚΜ/Φ71δ/121738(971)/8-4-2016 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγείας & 
Πρόνοιας, στον οικ. Παλ. Αγ. Αθανασίου της Δ. Ε. Βεγορίτιδας, αόριστης 
διάρκειας.

ΣΤ. Απόφαση υπ’ αριθ.34/2016:
     Α. Χορήγησε  άδεια  μουσικών  οργάνων,  χωρίς  παράταση  ωραρίου  λειτουργίας 
μουσικής,  στην  Πάντση  Σοφία  του  Αιμιλίου,  για  το  κατάστημά  της  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΚΑΤΑ  ΚΥΡΙΟ  ΛΟΓΟ  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ 
ΠΟΤΩΝ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην Τ. Κ. Άγρα του Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα 
με την αριθ. ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ 71δ/ 10943/23-5-2011 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγείας 
και Πρόνοιας, για το έτος 2016.
      Β.  Χορήγησε παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στη Σ. Παπαγιάννης- Δ. 
Παπαγιάννης  Ο.Ε.,  για  το  κατάστημά  της  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΚΑΤΑ  ΚΥΡΙΟ  ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)»,  στην  Τ.  Κ.  Π.  Αγίου  Αθανασίου  του 
Δήμου (Άδεια μουσικών οργάνων 1052/19-2-2016).

Ζ. Απόφαση υπ’ αριθ. 49/2016:
Χορήγησε άδεια μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας  μουσικής, 

στην Κεσκιλίδη Ιωάννη του Νικολάου, για το κατάστημά του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), στον οικ. Παλ. Αγ. Αθανασίου της Δ. Ε. Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, 
σύμφωνα  με  την  αριθ.  ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ  71δ/328007/11-8-2016  γνωμοδότηση  της 
Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας, αόριστης διάρκειας.

Η. Απόφαση υπ’ αριθ. 55/2016:
Χορήγησε  άδεια  μουσικών  οργάνων  χωρίς  παράταση  ωραρίου  λειτουργίας 

μουσικής,  στην  Ηλία Παρασκευή του Ηλία,  για το κατάστημά της  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)  ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) 
στην  Τ.  Κ.  Βρυττών  του  Δήμου  Έδεσσας,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ 
71δ/34242/7-7-2011  γνωμοδότηση  της  Δ/νσης  Υγείας  και  Πρόνοιας,  για  τα  έτη 
2016,2017,2018.

Με την αριθ. 25/2016 απόφασή της «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 
ανάκληση της αδείας μουσικών οργάνων, με παράταση ωραρίου μουσικής, για τα έτη 
2016-2017-2018, που χορηγήθηκε στον κ. Νησιάγκα Κων/νο του Γεωργίου, για το 
κατάστημά του που βρίσκεται στην συμβολή της οδού Δημ. Ρίζου και της Πλ. 
Τημενιδών της πόλης της Έδεσσας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας.
     Το  μέλος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  Δημ.  Γιώγας  μειοψήφησε  διότι  δεν 
αποδέχτηκε  την  εκ  παραδρομής  χορήγηση  της  άδειας  μουσικών  οργάνων  από  την 
υπηρεσία.

Με την αριθ. 35/2016 απόφασή της «ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε τη μη αφαίρεση 
της αριθ. 4981/18-3-2016 άδειας λειτουργίας μουσικής του κ.  ΜΑΤΑΤΣΗ 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που αφορά το κατάστημά του «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» το οποίο 
βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 11 της πόλης της Έδεσσας.

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

          Κατά το έτος 2016 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις υπ’ αριθ. 5/2016 και 
9/2016, αποφάσεις  με  Θέμα:  «ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ  ΟΔΙΚΩΝ 
ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 
κανονιστικής απόφασης για την εφαρμογή της Κυκλοφοριακής Μελέτης στο Εμπορικό 
Κέντρο της πόλης και στους λοιπούς σημαντικούς οδικούς άξονες της Έδεσσας.
      Επιπλέον αποφάσισε καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 τα εξής:
     ● Απόφαση υπ’ αριθ.7/2016:     ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ   
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ.
        Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
παράτασης  ωραρίου  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  σε  Καταστήματα 
Υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δ.Ε. Βεγορίτιδας, σύμφωνα με τα όσα καθορίστηκαν 
και  ισχύουν  για  τη  Δ.Ε.  Έδεσσας  (τότε  Δήμος  Έδεσσας)  με  την  αριθ.  189/2006 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και πιο συγκεκριμένα:
       Η  παράταση  του  ωραρίου  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  σε 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να δίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης τους, 
για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (πλην Σαββάτου) μέχρι την ώρα 02:00 π.μ. της 
επομένης  και  για  τις  παραμονές  των  εορτών  που  είναι  και  επίσημες  αργίες  και  το 
Σάββατο, μέχρι την ώρα 03:00 π.μ. της επομένης, υπό τους όρους που προβλέπονται 
στην  υπ’  αριθ.  3/8-1-1995  Αστυνομική  Διάταξη  του  Αρχηγού  της  Ελληνικής 
Αστυνομίας, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα και υπό τους εξής πρόσθετους όρους:

1. Της τοποθέτησης προηγουμένως στο κατάστημα που αιτείται την παράταση, 
ειδικού ηλεκτρονικού εξαρτήματος (κόφτη) στην πηγή της μουσικής, το οποίο 
θα περιορίζει  απόλυτα την ένταση αυτής, στον προβλεπόμενο επιτρεπόμενο 
ανώτατο βαθμό έντασης.

2. Της  διατήρησης  από  το  Δήμο,  του  δικαιώματος  να  αφαιρέσει  την  άδεια, 
εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  ενοχλούνται  οι  περίοικοι,  ανεξάρτητα  από  την 
παραβίαση του ανώτατου επιτρεπόμενου βαθμού έντασης της μουσικής.

• Απόφαση υπ’ αριθ.21/2016:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ   
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.

Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο:
      Α. Την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στα εξής σημεία της πόλης της Έδεσσας:
1.  Επί της οδού Φλωρίνης – αριστερά μετά την διασταύρωση  Νικομηδείας, Ο.Τ.285.
2.  Επί της οδού Φλωρίνης - δεξιά από την πλευρά που βρίσκεται το κτήριο του ΙΚΑ 
εκατέρωθεν από την στάση του ΚΤΕΛ, Ο.Τ. 181. 
3.  Επί της οδού  Εγνατίας – αριστερά δίπλα στο περίπτερο  ανάμεσα στην  κολώνα 
της ΔΕΗ και τα κάγκελα, πριν το Λύκειο, Ο.Τ. 258.
4.  Επί της οδού Φιλίππου - μπροστά από το 7ο Δημ. Σχολείο μετά το παγκάκι, Ο.Τ. 
151 Α.
5.  Επί  της  οδού  Αρχ.  Νικοδήμου  –στην  συμβολή  των  οδών  Δημοκρατίας  -  Αρχ. 
Νικοδήμου πριν από τους κάδους, Ο.Τ.156.

6



6.  Επί  της  οδού  Δημοκρατίας  –  μπροστά  από  την  Εθνική  Τράπεζα  δίπλα  στο 
ψαράδικο, Ο.Τ. 156.
7.  Επί της οδού Καραολή –στο πάρκινγκ των Καταρρακτών δίπλα από το δένδρο, Ο.Τ. 
67Α.
8.  Επί  της  οδού  Φιλελλήνων –μετά  την  είσοδο  του  γηπέδου  από  την  πλευρά του 
Ι.Ν.Αγ.Σκέπης, (Εθνικό Γυμναστήριο ).
9. Επί της οδού 25ης Μαρτίου - στα κάγκελα του γηπέδου ( Εθνικό Γυμναστήριο ).
10. Επί της οδού 25ης Μαρτίου - πριν από την γέφυρα του ξεροπόταμου (απέναντι από 
το Ο.Τ. 56 ). 
11. Επί της οδού 25ης Μαρτίου – τέρμα στην στάση του ΚΤΕΛ, Ο.Τ. 382.
12. Επί της οδού Αναλήψεως στο τοιχίο των Νεκροταφείων ,Ο.Τ. 348.
13. Επί της οδού Δημ. Πετρίτση- δίπλα από  την είσοδο του πάρκινγκ του παζαριού 
(στο τέρμα της οδού ανώνυμος 15 ).
14. Επί της οδού Αθ. Στόγιου - στο ύψος του πάρκινγκ του Δήμου, Ο.Τ. 181,
       Β. Τον επιτρεπόμενο τύπο του διαφημιστικού πλαισίου, ο οποίος θα πρέπει να έχει 
σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μέγιστο ύψος 1,85 m και μέγιστο πλάτος 1,30 
μ και πάχος 0,10 μ,  και να είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχν. 
Υπηρεσιών  &  Πολεοδομίας  του  Δήμου,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της 
παρούσας. 

• Απόφαση υπ’ αριθ.22/2016:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ   
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ.
          Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία προς έγκριση, το σχέδιο 
του Κανονισμού χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Έδεσσας.

Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δημ. Γιώγας μειοψήφησε διαφωνώντας 
με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 4μ. στην Πλ. Στουγιαννάκη.

• Απόφαση υπ’ αριθ.26/2016:   «  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ.
        Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση το  σχέδιο του Κανονισμού 
Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  Έδεσσας,  όπως  αυτό  περιγράφεται  στο 
σκεπτικό της παρούσας. 
         Το  μέλος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  Μιχ.  Φουνταλής  μειοψήφησε 
διαφωνώντας με την παραχώρησή του στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.
• Απόφαση υπ’ αριθ.27/2016:   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 32/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ   
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ «  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ   
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ».
• Αποφάσισε την τροποποίηση της αριθ. 32/2011 απόφασή της ως προς τη δημιουργία 
θέσης Φ/Κ/Φ στην οδό Υπ. Γιάκα της πόλης της Έδεσσας και εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την τροποποίηση της αριθ. 392/2011 απόφασή του ομοίως.

●     Απόφαση υπ’ αριθ.38/2016:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ   
Τ  ΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘΜ.  64/1991  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΈΔΕΣΣΑΣ,  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ  ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥΣ  .  
       Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της αριθ. 64/1991 
απόφασής του με την προσθήκη στις οδούς που επιτρέπεται η χρήση του κοινόχρηστου 
χώρου και της Πλ. Αιγών, της οδού Αθ. Στόγιου καθώς κι όλων των οδών που περικλείουν 
τη Λαϊκή Αγορά της Έδεσσας και μόνο για την ημέρα Πέμπτη.
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• Απόφαση υπ’ αριθ.39/2016:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ   
ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
Ρ-40 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΊΩΝ.  ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.

Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης για:

 Α) Την  τοποθέτηση  τριών  (3)  πινακίδων  Ρ-40  (Απαγορεύεται  η  στάση  και 
στάθμευση) στα αριστερά της οδού Ίωνος. Δραγούμη, κατά την φορά κίνησης των 
οχημάτων στα παρακάτω σημεία:

1. Διασταύρωση οδού Ι. Δραγούμη με οδό Κ.Άγρα - Ο.Τ. 85α

2. Διασταύρωση οδού Ι. Δραγούμη με οδό Φιλώτα - Ο.Τ. 85

3. Διασταύρωση οδού Ι. Δραγούμη με οδό Πτολεμαίων - Ο.Τ. 84 

Β) Την κατασκευή διαγράμμισης πλάτους ενός (1,00μ.)  μέτρου με κίτρινο ειδικό 
χρώμα,  στα  αριστερά  της  οδού  Ίωνος.  Δραγούμη  κατά  την  φορά  κίνησης  των 
οχημάτων  και  σε  όλο  το  μήκος  των  Ο.Τ.  85α,  85  &  84,  όπως  φαίνεται  στο 
συνημμένο στην παρούσα Απόσπασμα χάρτη Σχέδ. Πόλης –Σκαρίφημα της Δ/νσης 
Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.

•
• Απόφαση υπ’ αριθ.45/2016:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ   
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ρ-40 ΣΕ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
1 ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.
      Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης,  για την 
τοποθέτηση δύο (2) ιστών με αντίστοιχες πινακίδες Ρ-40 «Απαγορεύεται η στάση και η 
στάθμευση»,  στην  οδό  που  βρίσκεται  στις  δύο  πλευρές  της  Πλατείας  1  οικισμού 
Κλεισοχωρίου Έδεσσας.

• Απόφαση υπ’ αριθ.51/2016:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ   
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ –
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΊΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 175 & Ο.Τ. 171-
170 ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ.
        Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο νέα σήμανση, για στάθμευση  μόνο στα 
αριστερά της  οδού  Ι.  Δραγούμη  κατά  την  φορά  κίνησης  των  οχημάτων,   από  την 
συμβολή της με την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου ως την οδό Κ. Άγρα (μεταξύ Ο.Τ. 175 & Ο.Τ. 
171-170), με τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

1. Καθαίρεση της υφιστάμενης  πινακίδας Ρ-41 από τα αριστερά της οδού Ι. Δραγούμη, 
στη γωνία του πεζοδρόμιου του  Ο.Τ. 175 και 

2. Τοποθέτηση δύο (2) νέων πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση), 
στα δεξιά της οδού Ι. Δραγούμη, στις γωνίες των πεζοδρομίων  του  Ο.Τ. 171 &  Ο.Τ. 
170.  

●      Απόφαση υπ’ αριθ.  57/2016:     ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ   
ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ».
       Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή 
της κυκλοφοριακής μελέτης στον οικισμό του Κλεισοχωρίου, στην περιοχή όπου έλαβε 
χώρα το έργο της ανάπλασης.
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●     Απόφαση υπ’ αριθ.67/2016:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ   
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΔ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ.

     Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη  λήψη  κανονιστικής απόφασης για  ην 
κατασκευή σήμανσης, κατά μήκος της ΒΔ περίφραξης του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου 
Άρνισσας, όπως περιγράφεται παρακάτω:

i. Οριζόντια  σήμανση:   Κατά  μήκος  της  ΒΔ  περίφραξης  του  6/Θ 
Δημοτικού  Σχολείου  Άρνισσας  (μήκους 26,00μ.),  κατασκευή  διαγράμμισης  επί  της 
ασφάλτου,  αρχικά  πλάτους  0,00-3,30μ.  για  μήκος  5,00μ.  (τριγωνική)   και  στην 
συνέχεια 21,00Χ3,30μ. (βλ. συνημμένο σχέδιο-σκαρίφημα),   για οριοθέτηση χώρου 
«στάθμευσης περιορισμένης χρονικής διάρκειας», με ειδικό για τον λόγο αυτό χρώμα.

ii. Κάθετη  σήμανση  :  Τοποθέτηση  δύο  (2)  στύλων  για  πινακίδες 
σήμανσης,  σε δύο σημεία κατά μήκος των 26,00μ. και πολύ κοντά στην περίφραξη 
του  σχολείου,  όπως  φαίνεται  στο  συνημμένο  στην  παρούσα  σκαρίφημα  που  θα 
φέρουν :

• στο ανώτερο   σημείο  τους πινακίδα Ρ-43 «Απαγορεύεται  η  στάθμευση- 
στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας» (σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.) και 

• κάτω  από  αυτή,  πρόσθετη  πινακίδα  Πρ-16στ  «Επιβατηγό  όχημα» 
(παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρο επιβατικό όχημα).

    Έτσι  στον  χώρο  διαγράμμισης  θα  μπορούν  να  σταθμεύουν  προσωρινά  μόνο 
επιβατικά οχήματα (π.χ. των γονιών που αφήνουν ή παραλαμβάνουν τα παιδιά τους).

    Η κατασκευή της διαγράμμισης  της ασφάλτου  καθώς και  η τοποθέτηση των 
στύλων με πινακίδες σήμανσης θα γίνουν με τις οδηγίες και σύμφωνα με το συνημμένο 
σχέδιο-σκαρίφημα της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.

       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 αποφάσειςς:
      ●  Απόφαση υπ’ αριθ 52/2016 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 
ΣΤΟ ΟΤ 84 ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, 
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η εισήγηση  στο Δημοτικό Συμβούλιο:
       α) Της τροποποίησης του Ο.Τ. 84 του σχεδίου Διανομής της Άρνισσας για τον 
χαρακτηρισμό του τμήματος του αριθ. 400 οικοπέδου με στοιχεία Α-Β-963-962-Α 
εμβαδού 1852,94τμ ως χώρο ανέγερσης νηπιαγωγείου
       β) Οι όροι δόμησης να είναι οι ισχύοντες για κτίρια κοινής ωφέλειας σύμφωνα με 
το από 24-4/3-5-1985ΠΔ (ΦΕΚ 181Δ’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το, από 4-
11/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ289/Δ/2011).
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      ●  Απόφαση υπ’ αριθ 10/2016 με θέμα:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25  ΗΣ   

ΜΑΡΤΙΟΥ 12 ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου 
στάθμευσης στην οδό 25ης Μαρτίου 12  της πόλης της Έδεσσας και την χορήγηση 
άδειας κατάληψης οδοστρώματος, με τις εξής προϋποθέσεις:
    1. Η κατασκευή και η συντήρηση της διαγράμμισης της ασφάλτου να βαρύνει την 

«ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
2.  Η προμήθεια και η τοποθέτηση του στύλου (Πριν από τον χώρο διαγράμμισης 
κατά την φορά κυκλοφορίας οχημάτων), καθώς και οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν 
πάνω σ΄ αυτήν,  να βαρύνουν την «ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 

3.  Στον στύλο, να τοποθετηθούν:

    Α) Στο ανώτερο τμήμα του να τοποθετηθεί 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 αποκλειστική χρήση της «ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με την  αριθ. …/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

     ●  Απόφαση υπ’ αριθ 12/2016  με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΜΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ Δ. Κ.   
ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΣΕ 
ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ), εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, α) τη διατήρηση 
της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στη περιοχή της Λαϊκής Αγοράς της Έδεσσας, επί 
της οδού Τσιμισκή και β) την παραχώρηση της συγκεκριμένης θέσης του περιπτέρου 
στις ειδικές κατηγορίες προσώπων (30%). 
       Επιπλέον πρότεινε για την παραχώρηση των θέσεων περιπτέρων που θα 
προκύψουν στο μέλλον να τηρηθεί η διαδοχική σειρά τρία (3) με επτά (7) δηλαδή τρία 
(3) περίπτερα να παραχωρούνται στις ειδικές κατηγορίες προσώπων και τα επόμενα 
επτά (7) με τη διαδικασία της δημοπρασίας, αρχόμενης της διαδοχικής σειράς από το 
περίπτερο που αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας.

       ●  Απόφαση υπ’ αριθ 20/2016 με θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 7108/7-4-2016 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ .ΜΠΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 58, ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ,  αποφάσισε την τοποθέτηση κολωνακίων στο πεζοδρόμιο της 
οδού Αγίου Δημητρίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ρήγα Φερραίου μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την οδό Κων/νου Παλαιολόγου, από την πλευρά της οδού με την 
ζυγή αρίθμηση, προκειμένου να εμποδιστεί το παρκάρισμα των οχημάτων πάνω στο 
πεζοδρόμιο, και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ενοίκων με τα οχήματά τους στις 
πυλωτές των υφιστάμενων οικοδομών.
 
     ●   Απόφαση  υπ’  αριθ 30/2016  με  θέμα:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΧΩΡΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  –Φ/Ε 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  28  ΚΑΙ  ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, εισηγήθηκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  παραχώρηση  χώρου 
προσωρινής στάθμευσης- φορτοεκφόρτωσης, αποκλειστικά για χρήση του φαρμακείου 
του κ. Λάζαρου Δίτσου του Χρήστου, στην οδό Αγίου Δημητρίου 28 στην Έδεσσα με τις 
εξής προϋποθέσεις:
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       1. Η κατασκευή και η συντήρηση της διαγράμμισης της ασφάλτου να βαρύνει τον 
κ. Λάζαρο Δίτσο του Χρήστου.
    2.  Η προμήθεια και η τοποθέτηση του στύλου (Πριν από τον χώρο διαγράμμισης 
κατά την φορά κυκλοφορίας οχημάτων), καθώς και οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν 
πάνω σ΄ αυτήν,  να βαρύνουν τον κ. Λάζαρο Δίτσο του Χρήστου.

    3.  Στον στύλο, να τοποθετηθούν:

     Α) Στο ανώτερο τμήμα του να τοποθετηθεί 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 αποκλειστική χρήση του φαρμακείου 
του κ. Λάζαρου Δίτσου του Χρήστου σύμφωνα με την  αριθ. …/16 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

     ●  Απόφαση  υπ’  αριθ 31/2016 με  θέμα:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Φ/Ε ΣΤΗΝ ΟΔΟ 18  ΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 ΚΑΙ   
ΤΗΝ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, εισηγήθηκε  στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση μίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης, αποκλειστικά 
για χρήση του καταστήματος που βρίσκεται στην οδό 18ης Οκτωβρίου 4 στην Έδεσσα με 
τις εξής προϋποθέσεις:
   1. Η κατασκευή και η συντήρηση της διαγράμμισης της ασφάλτου να βαρύνει την κα 

Νησιάντση Πολυξένη του Ιωάννη,.
2.  Η προμήθεια και η τοποθέτηση του στύλου (Πριν από τον χώρο διαγράμμισης 
κατά την φορά κυκλοφορίας οχημάτων), καθώς και οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν 
πάνω σ΄ αυτήν,  να βαρύνουν την κα Νησιάντση Πολυξένη του Ιωάννη.

3.  Στον στύλο, να τοποθετηθούν:

    Α) Στο ανώτερο τμήμα του να τοποθετηθεί 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 αποκλειστική χρήση του 
καταστήματος που βρίσκεται στην οδό 18ης Οκτωβρίου 4 της πόλης της Έδεσσας, 
σύμφωνα με την  αριθ. …/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

      ●   Απόφαση  υπ’  αριθ 32/2016 με  θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΘΕΣΗΣ Φ/Ε ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΤΗΣ  ΟΔΟΥ  18  ΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  23  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΤΗΣ  ΈΔΕΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ   
ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, εισηγήθηκε  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο  τη  μη  παραχώρηση  μίας  (1)  θέσης  προσωρινής  στάθμευσης 
-φορτοεκφόρτωσης, αποκλειστικά για χρήση του καταστήματος που βρίσκεται στην οδό 
18ης Οκτωβρίου 23 της πόλης της ‘Έδεσσας διότι δεν προβλέπεται από καμία απόφαση 
Δημοτικού  Συμβουλίου  η  παραχώρηση  θέσεων  προσωρινής  στάθμευσης-
φορτοεκφόρτωσης σε  καταστήματα (οπωροπωλεία).
   
      ●   Απόφαση  υπ’  αριθ 33/2016 με  θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΓΙΑ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  ΣΤΟ  ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ  ΈΔΕΣΣΑΣ  ΤΗΣ  ΙΙ  Μ/Κ 
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ  ΠΕΖΙΚΟΥ  «ΕΛΑΣΣΩΝ», εισηγήθηκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την 
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τοποθέτηση πέντε  (5)  πληροφοριακών πινακίδων  της ΙΙ  Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 
«ΕΛΑΣΣΩΝ», με τις εξής προϋποθέσεις:
α)Οι πινακίδες να είναι διαστάσεων  50Χ90 εκ. σε μπλέ χρώμα με λευκό περίγραμμα & 
λευκά γράμματα  &  και στα σημεία-θέσεις που προτείνονται στην αίτηση της ΙΙ Μ/Κ 
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ  ΠΕΖΙΚΟΥ  «ΕΛΑΣΣΩΝ», τηρώντας  τις  προδιαγραφές  για  την  ποιότητα 
υλικών,  κ.λ.π. διατάξεις ως προς την  τοποθέτηση και στήριξή τους.
β) Η κατασκευή και η τοποθέτηση των πινακίδων να γίνει με προσωπικό της Μεραρχίας 
και με την επίβλεψη της Δ/νσης Τ.Υ. &  Π.Δ.Ε.
γ)Πριν την τοποθέτηση των πινακίδων η Μεραρχία  υποχρεούται να  ειδοποιήσει την 
Δ/νση Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. ώστε η Υπηρεσία να αποφασίσει για την ακριβή θέση τοποθέτησης 
των (5) πινακίδων».

●  Απόφαση υπ’ αριθ 43/2016 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ Η/ΚΑΙ Φ/Ε ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΙΩΝ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ, εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης 
Α.Μ.Ε.Α. (5,00X3,30m.), με οριοθέτηση-διαγράμμιση του χώρου και τοποθέτηση 
σήμανσης (στα αριστερά της οδού και πριν την θέση ΑΜΕΑ, κατά την φορά κίνησης των 
οχημάτων, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα), με πινακίδα Ρ-71 «Χώρος 
στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από 
ειδική άδεια» στην οδό Ι. Δραγούμη 5 (μπροστά από τα γραφεία του Κ.Π.Α.2). 
   

       ● Απόφαση υπ’ αριθ 44/2016 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14 ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ  «  ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ  Ι.Α.Ε.», εισηγήθηκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο την  παραχώρηση  μίας  (1) 
θέσης στάθμευσης διαστάσεων 5,00X3,30m.,  για αποκλειστική χρήση του  Ιδιωτικού 
Πολυιατρείου «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Έδεσσας Ι.Α.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Φιλικής Εταιρείας 
αρ. 14 της πόλης Έδεσσας σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Η  θέση  στάθμευσης  θα  δημιουργηθεί  μπροστά  από  την  είσοδο  του  κτίριο  του 
Πολυιατρείου,  παράλληλα με το κράσπεδο (βλ.  συνημμένο σκαρίφημα).  Θα έχει 
διαστάσεις   5,00X3,30m. (ελάχιστες διαστάσεις  για ΑΜΕΑ) και η οριοθέτηση του 
χώρου θα γίνει με διαγράμμιση επί της ασφάλτου (οριζόντια σήμανση) με ειδικό για 
τον λόγο αυτό χρώμα.

2. Η κάθετη σήμανση της θέσης στάθμευσης θα γίνει με την τοποθέτηση στύλου για 
πινακίδες  σήμανσης,  στα  αριστερά  της  οδού  Φ.  Εταιρείας,  πριν  την  θέση 
στάθμευσης κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, όπως φαίνεται στο συνημμένο 
στην παρούσα σκαρίφημα που θα φέρει  στο ανώτερο της σημείο  πινακίδα Ρ-43 
«Απαγορεύεται  η  στάθμευση-  στάθμευση  περιορισμένης  χρονικής  διάρκειας» 
(σύμφωνα  με  τον  Κ.Ο.Κ.)  και  κάτω  από  αυτή  πρόσθετη  πινακίδα 
(παραλληλόγραμμη,  λευκή  με  μαύρα  γράμματα),  που  θα  γράφει  à ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  για  αποκλειστική  χρήση  της 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Έδεσσας Ι.Α.Ε.»με την  αριθ. …/16 Απόφ. Δ.Σ. Έδεσσας.

3. Η  κατασκευή  και  η  συντήρηση  της  διαγράμμισης  της  ασφάλτου  καθώς  και 
προμήθεια και τοποθέτηση του στύλου και των πινακίδων σήμανσης, θα βαρύνει το 
Ιδιωτικό  Πολυιατρείο  «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ  Έδεσσας  Ι.Α.Ε.»,  λόγω  του  ότι  σήμερα  δεν 
υπάρχει στον Προϋπολογισμό του Δήμου ανάλογη πίστωση.
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●  Απόφαση υπ’ αριθ 46/2016 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ     ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ   
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘ. ΣΤΟΓΙΟΥ 1 Η 2 ΈΔΕΣΣΑΣ & ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, αποφάσισε τη μη παραχώρηση μίας (1) θέσης επιβίβασης-
αποβίβασης στην οδό Αθ. Στόγιου 1 ή 2 Έδεσσας αποκλειστικά για χρήση  των 
τουριστικών λεωφορείων της Ομοσπονδίας Τουρισμού Βορείου Ελλάδος και τη μη 
εισήγηση του θέματος προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
    

●  Απόφαση υπ’ αριθ 59/2016 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. 
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ. Ε.  ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ,  εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη 
λήψη απόφασης για κατάργηση της θέσης του περιπτέρου στην Τ. Κ. Παναγίτσας της 
Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου.

●  Απόφαση υπ’ αριθ 60/2016 με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   WATERNET  ,   εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό των θέσεων τοποθέτησης 
των οικίσκων ελέγχου επισκεπτών και των ενημερωτικών πινακίδων, όπως αυτές 
παρουσιάζονται αναλυτικά στα συνημμένα σχέδια τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας.

Τα μέλη της Επιτροπής Βασ. Δημητριάδης και Μιχ. Φουνταλής ψήφισαν λευκό 
κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

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

       Με την αριθ. 14/2016 απόφασή της με θέμα:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ   
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΣΘΕΝΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ   
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 8 ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ, η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής αποφάσισε να μην εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή κι αντικατάσταση 
του ασθενικού δέντρου φλαμουριάς στο πεζοδρόμιο της οδού Κομνηνών 8 στην πόλη 
της Έδεσσας, και επισήμανε  στην αρμόδια υπηρεσία να επαναφέρει το θέμα προς 
συζήτηση, με τεκμηρίωση της ανάγκης κοπής του δέντρου.

        Με την αριθ. 15/2016 απόφασή της με θέμα:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΣΘΕΝΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΑΚΑΚΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ , αποφάσισε  την κοπή κι αντικατάσταση του 
δέντρου της ακακίας από το  πεζοδρόμιο της οδού Φιλίππου της πόλης της Έδεσσας.

        Με την αριθ.16/2016 με Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΓΙΑ   
ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΘΕΝΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΚΕΡΑΣΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ, αποφάσισε την κοπή κι αντικατάσταση των δυο 
(2) δένδρων (κερασιές) στο πεζοδρόμιο της  οδού  Μπιζανίου, της πόλης της Έδεσσας.
        
        Με την αριθ. 17/2016 με Θέμα:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΣΘΕΝΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΛΠΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΤΗΣ 
ΈΔΕΣΣΑΣ, αποφάσισε την κοπή του δένδρου κατάλπης στο πρανές της οδού Τσιμισκή, 
διότι υπήρχαν εκτεταμένες ξηράνσεις κλαδιών που είχαν αρχίσει να επεκτείνονται προς 
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τον κεντρικό κορμό του δένδρου, γεγονός που σε συνδυασμό με την καθίζηση του 
εδάφους  το καθιστούσαν επικίνδυνο.  

          Με την αριθ. 18/2016 με Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ  ΚΟΠΗ  ΔΕΝΔΡΟΥ   (ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ)  ΑΠΟ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ  ΤΗΣ  ΟΔΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ,  αποφάσισε να μην εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την  κοπή  και  αντικατάσταση  του  δένδρου  (λιγούστρο)  στο  πεζοδρόμιο  της  οδού 
Ηφαιστίωνος  5  στην  πόλη  της  Έδεσσας,  και  επισήμανε  στην  αρμόδια  υπηρεσία  να 
επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση, με τεκμηρίωση της ανάγκης κοπής του δέντρου.

        Με την αριθ. 19/2016 με Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΣΘΕΝΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ, αποφάσισε να μην εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την  κοπή  και  αντικατάσταση  του  δένδρου  (λιγούστρο)  στο  πεζοδρόμιο  της  οδού 
Ηφαιστίωνος  5  στην  πόλη  της  Έδεσσας,  και  επισήμανε  στην  αρμόδια  υπηρεσία  να 
επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση, με πιο εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση της ανάγκης 
κοπής του δέντρου.
     
         Με την αριθ. 23/2016 με Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΣΘΕΝΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 8 ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ, αποφάσισε την κοπή κι αντικατάσταση του 
ασθενικού δέντρου φλαμουριάς στο πεζοδρόμιο της οδού Κομνηνών 8 στην πόλη της 
Έδεσσας, με είδος και σε θέση που θα υποδείξει το Τμήμα Πρασίνου και 
Περιβάλλοντος του Δήμου.

    Με την αριθ. 50/2016 με Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΝΤΡΩΝ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ, αποφάσισε να μην συζητήσει το θέμα 
της κοπής των δύο (2) δέντρων φλαμουριάς στην Πλ. Μουσείου της πόλης της Έδεσσας 
για το λόγο που αναφέρεται στο αριθ. πρωτ. 20326/30-9-2016 έγγραφο της υπηρεσίας.

         Με την αριθ. 63/2016 με Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Τ. 
Κ.  ΚΑΡΥΔΙΑΣ, ενέκρινε  την  εκτέλεση  των  εργασιών  καθαρισμού  αυτοφυούς 
βλάστησης, καθώς και της κοπής ξερών δένδρων, στον χώρο που περιβάλει το μνημείο 
Άγρα-Μίγκα της Τ.Κ.  Καρυδιάς,  με την εποπτεία του Τμήματος  Περιβάλλοντος  και 
Πρασίνου  του  Δήμου  και  την  επίβλεψη  του  Δασαρχείου  Έδεσσας,  από  την 
προαναφερθείσα  εθελοντική  ομάδα,  καθώς  και  τη  διανομή  των  ξύλων  που  τυχόν 
προκύψουν σε άπορους κατοίκους της περιοχής.

Με την 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.  36/2016, 
40/2016, 47/2016, 53/2016, 58/2016, 64/2016, 69/2016 με τις οποίες ενέκρινε 
την  ανανέωση  παραγωγικών  αδειών,  β)  τις  αριθ.  37/2016,  41/2016,  48/2016, 
54/2016,  61/2016,  66/2016  με  τις  οποίες  χορήγησε  παραγωγικές  άδειες  σε 
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δικαιούχους,  γ)  την  αριθ.  65/2016  με την  οποία  αποφάσισε  την  μεταβίβαση μίας 
παραγωγικής άδειας.
          Επιπλέον με την αριθ.  28/2016 απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την σύνταξη επιστολής προς την Αστυνομική Αρχή Πέλλας, στην οποία να 
επισημαίνεται  η  ανάγκη  για  αυστηρότερη  εφαρμογή  του  Κανονισμού  Χρήσης 
Κοινόχρηστων Χώρων.

 Στην 13η  συνεδρίαση του έτους η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενημερώθηκε από 
το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου σχετικά 
με το νομοθετικό πλαίσιο για το στάσιμο εμπόριο καταλήγοντας ότι υπάρχει βούληση 
για λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τον ορισμό μόνιμων θέσεων 
στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Έδεσσας, μετά από την εισήγηση της υπηρεσίας κι αφού 
ζητηθεί η γνώμη των Τοπικών Κοινοτήτων για το θέμα (αν θέλουν στάσιμο εμπόριο στα 
όρια τους, για το πόσες θέσεις επιθυμούν να οριστούν και για το ποια σημεία στάσιμου 
εμπορίου προτείνουν να οριστούν για στάσιμο εμπόριο στα όρια τους).
         Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 
συζήτηση και έγκριση.

     Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
να αποφασίσουν σχετικά.

    Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι έλαβε υπόψη της 
την αριθ. πρωτ. 1518/26-1-2017 ετήσια έκθεση πεπραγμένων της για το έτος 2016, 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Υποβάλλει  για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων της για το έτος 2016. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:30 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 2/2/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –Κατσάρα, 
Δημήτριος Γιώγας.
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Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
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