
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2020
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   
ΩΡΑΡΙΟΥ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

     Σήμερα  Παρασκευή  13  Μαρτίου  2020  και  ώρα  13:30  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. 3.266/9-3-2020 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.Ελένη Κίτσου Τακτικό μέλος,
4. Δημήτριος Γιώγας, Τακτικό μέλος,
5.Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος, 
6.Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος.

1. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. 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  κηρύσσει  την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  αρχίζουν  να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής πως σε εφαρμογή της 28/2019 όμοιας δικής ο 
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Αντιδήμαρχος   Κοινωνικής  Προστασίας  και  Αλληλεγγύης,   Ποιότητας  Ζωής  και 
Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Καταστημάτων,  επιχειρήσεων, 
(Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) συγκέντρωσε τον πλήρη φάκελο με τις παραβάσεις του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Νησιάγκα Κων/νου καθώς και των 
σφραγίσεών του καταστήματός του και το προσκόμισε προς συζήτηση προκειμένου να 
ληφθεί σχετική απόφαση. Επιπλέον με την αριθμ. πρωτ. 3.349/10-3-2020 πρόσκληση 
κλήθηκε να παραστεί ο κ. Νησιάγκας Κωνσταντίνος μαζί με το Νομικό του Σύμβουλο 
προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους για το θέμα.

Επειδή η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς 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», και είναι αδύνατη η παρουσία τόσο του κ. Νησιάγκα 
Κωνσταντίνου,   του Νομικού  του Συμβούλου όσο και  της  Νομικού  Συμβούλου του 
Δήμου, ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη την αναβολή της συζήτησης του θέματος για 
επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες 
για παρουσία τους στη συνεδρίαση, και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε 
υπόψη της την αριθ. πρωτ. 18393/25-9-2019 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων 
του Δήμου, το αριθ. πρωτ. 18776/1-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, 
την αριθμ. πρωτ. 3.349/10-3-2020 πρόσκληση, την 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», 
το γεγονός ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς  καθώς και τις διατάξεις 
των  άρθρων  73  και  75  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
Την αναβολή της συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

14:10 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 9/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16/3/2020

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελένη  Κίτσου,  Θωμάς  Ευάγγελος,  Δημήτριος 
Γιώγας,  Σωτήριος  Μούκας,  Κωνσταντίνος 
Λαμπρόπουλος.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
-Αντιδήμαρχο   Κοινωνικής  Προστασίας  και  Αλληλεγγύης,   Ποιότητας  Ζωής  και 
Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Καταστημάτων,  επιχειρήσεων, 
(Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας), κ. Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο. 

- Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμό,  Οργάνωσης,  Πληροφ.  &  Τοπ.  Οικονομικής 
Ανάπτ. κ. Δημ. Μεταξά.
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

	     Σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30 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. 3.266/9-3-2020 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.

