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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2021
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘΜ.  91/2016  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «  ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ   
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».

          Σήμερα Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. έως 15.00 μ.μ. 
συνεδρίασε  δια περιφοράς και σε  εφαρμογή της παρ.  1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με 
αριθμ.  πρωτ.  843/22-1-2021 του Προέδρου της,  που είχε  επιδοθεί  σ’  όλα τα μέλη 
αυτής τακτικά και αναπληρωματικά,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει 
και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
           Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα εφτά 
(7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος, 
3. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος, 
4. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. Μέλος,
5. Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος,
6. Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος.

1.  Ελένη Κίτσου Τακτικό μέλος,

         Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκε να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Κοινοτήτων του Δήμου εφόσον στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν την Κοινότητά τους αλλά δεν συμμετείχε  κανείς.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου, τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος  λαμβάνοντας 
υπόψη  του  τους  συμπληρωμένους  πίνακες  ψηφοφορίας  των  μελών  της  Επιτροπής 
Ποιότητας  Ζωής,  προχώρησε  στη  λήψη  της  απόφασης  του  θέματος  της  ημερήσιας 
διάταξης.          

1



          Ο  Πρόεδρος  αναφερόμενος  στο  2ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είχε 
γνωστοποιήσει στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθμ. πρωτ. 481/13-1-
2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων κι  Ακίνητης Περιουσίας  του Δήμου, η οποία 
αναφέρει τα ακόλουθα:
         Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 91/2016 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  

ενέκρινε κατά πλειοψηφία  τον κανονισμό χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων  

Δήμου Έδεσσας για τα  καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος.

       Στο παραπάνω κανονισμό στο άρθρο  3 – παρ. 1 -Αρμοδιότητες  αναφέρει ότι τις  

απαραίτητες άδειες (παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων για τα  καταστήματα παροχής  

υπηρεσιών  υγειονομικού  ενδιαφέροντος)  θα  της  χορηγεί  η  Διεύθυνση  Οικονομικών  

Υπηρεσιών. 

        Ο εισηγητής της  παραπάνω  απόφασης δεν έλαβε υπόψη του τον   Οργανισμό  

Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του Δήμου Έδεσσας  όπου  από  τις   4 Νοεμβρίου   2011 που 

εγκρίθηκε   υπάρχει   σ΄αυτό   συγκεκριμένα το    Γραφείο Αδειών Εμπορικών και 
Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων  του   Τμήματος   Αδειοδοτήσεων  και  

Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων   της   Δ/νσης   Προγραμματισμού  Οργάνωσης  

Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , όπου θα ασχολείται με την έκδοση  

των αδειών κοινόχρηστων χώρων.

        Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω  θα πρέπει να τροποποιηθεί η παράγραφος 1  

του  άρθρου  3  του   κανονισμού  χρήσης  παραχωρημένων  κοινόχρηστων  χώρων  για  τα  

καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και από το θα της χορηγεί  

η  Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών   θα πρέπει  να αναφέρει  ότι  θα της  χορηγεί  το  

Γραφείο Αδειών Εμπορικών και Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων  του 

Τμήματος    Αδειοδοτήσεων   και  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων   της   Δ/νσης  

Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης . 

         Επιπλέον ο Πρόεδρος είχε ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πως 
η  Κοινότητα  Έδεσσας  με  την  αριθμ.  1/2021  απόφασή  της  γνωμοδότησε  θετικά  στο 
Δημοτικό  Συμβούλιο,  στη  λήψη  απόφασης για  τροποποίηση  της  αριθμ.  91/2016 
απόφασής του, μόνο ως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του  Κανονισμού Χρήσης 
Παραχωρημένων  Κοινόχρηστων  Χώρων  για  τα   καταστήματα  παροχής  υπηρεσιών 
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  και  πιο  συγκεκριμένα  στο  σημείο  «θα  τις  χορηγεί  η  
Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών»  θα  πρέπει  να  αναφέρει  ότι «θα  τις  χορηγεί  το  
Γραφείο Αδειών Εμπορικών και Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων  του 
Τμήματος    Αδειοδοτήσεων   και  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων   της   Δ/νσης  
Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης» . 
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καταμέτρησε τις ψήφους των μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και προχώρησε στη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.
       Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αφού έλαβε υπόψη της την την αριθμ. πρωτ. 481/13-
1-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, καθώς και 
τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  73  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως 
αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  40  παρ.  3  του  Ν.  4735/20120  (  ΦΕΚ   Α΄197) 
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«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον 
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και 
της  Γενικής  Γραμματείας  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημόσιου  Τομέα  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

Αποφασίζει ομόφωνα
          Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τροποποίηση της 
αριθμ. 91/2016 απόφασής του,  μόνο ως προς την  παράγραφο 1 του άρθρου 3 του 
Κανονισμού  Χρήσης  Παραχωρημένων  Κοινόχρηστων  Χώρων  για  τα   καταστήματα 
παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και πιο συγκεκριμένα στο σημείο «θα 
τις χορηγεί η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών»  θα πρέπει να αναφέρει ότι «θα τις  
χορηγεί  το  Γραφείο  Αδειών  Εμπορικών και  Γενικών  Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων  του    Τμήματος    Αδειοδοτήσεων   και  Ρύθμισης  Εμπορικών  
Δραστηριοτήτων  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής  
Οικονομικής Ανάπτυξης» . 
          Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς απείχε από τη συζήτηση και τη ψηφοφορία για τη 
λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
15:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 2/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29/1/2021

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος,  Μαρία  Βλάχου-
Κατσάρα,  Δημήτριος  Γιώγας,  Σωτήριος  Μούκας, 
Ευάγγελος Θωμάς.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Τμήμα Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

	          Σήμερα Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. έως 15.00 μ.μ. συνεδρίασε δια περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 843/22-1-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

