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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  20/2021      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

915/25.1.2021  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» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν 

τα 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μούκας Σωτήριος 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γιώγας Δημήτριος 15 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Δελής Αθανάσιος 16 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

5 Θεοδώρου Έλλη 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 
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6 Θωμάς Ευάγγελος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 19 Ρυσάφης Αντώνιος 

8 Καραμάνη Δήμητρα 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 21 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 22 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κίτσου Ελένη 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Ταμβίσκου Ευτυχία 

2 Καραπατσούδη Ελένη 4 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των  

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι εξής: 

α. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου 

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η 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. 

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,  προτάχθηκε η 

συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄αριθμ. 1/2021 ομόφωνη απόφασή της 

υποβάλλει την Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, η 

οποία έχει ως εξής: 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

      
        Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκαν στις επτά (7) συνεδριάσεις της για το έτος 
2020, 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 2020, κατόπιν των σχετικών ελέγχων από τα αρμόδια 
όργανα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του θέματος: 
 
      1. Απόφαση υπ’ αριθ.  9/2020: με θέμα  «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής  ομόφωνα αποφάσισε  την αναβολή της συζήτησης του θέματος  για 
επόμενη συνεδρίαση. 
 
      2. Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2020: με θέμα  «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του θέματος για τη πρώτη δια 
ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οποία θα κληθεί να 
καταθέσει τις απόψεις του για το θέμα ο κ. Πασιαλής Ιωάννης του Αναστασίου. 

 
 

ii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής. 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2020 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. 2/2020: 

     Χορήγησε παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην κα Καραβίτη Νικολέτα 
του Ηλία, για το κατάστημά της, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, που βρίσκεται στην Κοινότητα 
Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας. 
 
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2020: 

Αποφάσισε ομόφωνα την προσωρινή αφαίρεση, για χρονικό διάστημα τριών 
(3) ημερών εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2020, της αδείας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας της μουσικής των ακόλουθων καταστημάτων της πόλης της Έδεσσας: 
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1. του κ. ΤΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην 
Έδεσσα και στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 7, της πόλης της Έδεσσας. 
2. της κα ΤΣΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην Έδεσσα 
και στην οδό ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 3, της πόλης της Έδεσσας. 
3. του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που βρίσκεται στην 
Έδεσσα και στην οδό Ι. Βλάχου 3, της πόλης της Έδεσσας. 

Β. Εξουσιοδότησε τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των 
Οικισμών, Καταστημάτων, επιχειρήσεων, κ. Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο του 
Αθανασίου, να ορίσει το χρονικό διάστημα της προσωρινής αφαίρεσης της αδείας 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας της μουσικής των προαναφερόμενων 
καταστημάτων. 
 
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2020: 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη προσωρινή αφαίρεση, για χρονικό διάστημα 

τριών (3) ημερών της αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας της μουσικής του 
καταστήματος της «ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΓΙΟΝΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Εδεσσα 

και στην οδό Ευριπίδου 7. 
Το μέλος Ελένη Κίτσου μειοψήφησε διότι εξαιτίας των συνθηκών που είχαν 

προκύψει τις μέρες εκείνες με τα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού τα καταστήματα  είχανπληγεί ιδιαίτερα και μία 
πιθανή αφαίρεση  της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής θα επιβάρυνε 
επιπλέον την  κατάσταση της επιχείρησης 
 
       Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών 

αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 
 
          Κατά το έτος 2020 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την υπ’ αριθ. 4/2020 

απόφαση με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» και εισηγήθηκε θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη 

απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Αυτόματης Διάθεσης 
Ποδηλάτων στον Δήμο Έδεσσας, με την επισήμανση να οριστεί στις δύο (2) ώρες ο 
δωρεάν χρόνος χρήσης των ποδηλάτων στη τιμολογιακή πολιτική του κανονισμού. 
 
        Επιπλέον αποφάσισε καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2020 τα εξής: 
         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2020: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Τ.Ο.) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», εισηγήθηκε θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 
απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού 

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Έδεσσας. 
 

 ● Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2020: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ»,  με την οποία αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 

απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου. 
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          ● Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2020: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

τροποποίηση μόνο της παρ. 1 του άρθρου 3 του κανονισμού χρήσης 
παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Έδεσσας για τα  καταστήματα 
παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτός τέθηκε σε ισχύ με την 
αριθμ. 152/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, η οποία 
διαμορφώθηκε ως εξής: 
          1. 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 του Δήμου χορηγεί σύμφωνα με το Νόμο όλες τις 
απαραίτητε άδειες.  
      Κατά τα λοιπά ο Κανονισμός Χρήσης Παραχωρημένων Κοινόχρηστων Χώρων 
Δήμου Έδεσσας για τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, ισχύει ως έχει. 

Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψήφισε παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα, διότι δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής να συζητήσει το θέμα. 
 
          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 κατά το έτος 2020 τις εξής αποφάσεις: 
          ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2020 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ 

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», σύμφωνα με την οποία 
εισηγήθηκε θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης έγκρισης της αριθ. 
32/2018 οριστικής μελέτης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας», προκειμένου 
να υποβληθεί στο Ε.Π. αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης του έργου. 

Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ευάγγελος Θωμάς 
ψήφισε παρών κατά τη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα. 
 
       ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2020  με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 4 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ» 
σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη 
απόφασης για παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού Κασσάνδρου 4 
της Έδεσσας, για αποκλειστική χρήση του αιτούντα για όλο το 24ωρο για τους 
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λόγους που αναφέρει η εισήγηση της υπηρεσίας. 
       Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψήφισε παρών διότι δεν είναι αρμόδια η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει για το θέμα της παραχώρησης. 
 

●  Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2020 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΔΕΣΣΑ-CITY BRANDING»,  σύμφωνα με την οποία 
εισηγήθηκε θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης έγκρισης 
χωροθέτησης των πινακίδων της πράξης «ΕΔΕΣΣΑ-CITY BRANDING», σύμφωνα με 
την μελέτη που παρουσιάστηκε από την υπηρεσία. 

 
        ●  Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2020  με θέμα:  «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ «Π» ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΡ. 43 ΣΤΗΝ 
ΕΔΕΣΣΑ»,  σύμφωνα με την οποία αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 

τη λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής και τοποθέτησης δύο (2) 
προστατευτικών εμποδίων σχήματος «Π» από την κα Γλαράκη Παρασκευή του 
Δημητρίου, επί του πεζοδρομίου δεξιά και αριστερά της εισόδου της οικίας της που 
βρίσκεται στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου 43 της πόλης της Έδεσσας, με δική της 
μέριμνα και δαπάνες. 
 
    ● Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2020  με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Η ΜΗ, ΜΙΑΣ (1) 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Φ/Ε ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΑΡ.7 ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ», σύμφωνα με 

την οποία αποφάσισε να εισηγηθεί αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη 
απόφασης για παραχώρηση μίας (1) προσωρινής θέσης Φ/Ε στην οδό Δημοκρατίας 
αρ.7 στην Έδεσσα (από τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης), τις εργάσιμες ημέρες 
της εβδομάδας και  ώρες από 09:00 έως 13:30, για αποκλειστική χρήση της από 
την επιχείρηση (μανάβικο) του Πασλαμούσκα Πέτρου του Ιωάννη. 

 
      ● Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2020  με θέμα:  «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ «Π» ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΡ. 21 ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» σύμφωνα με την οποία αποφάσισε να εισηγηθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής και τοποθέτησης 
προστατευτικών εμποδίων σχήματος «Π» από τον κ. Σαραφίδη Θεμιστοκλή του 
Σταματίου, επί του πεζοδρομίου της οικίας του που βρίσκεται στην οδό  Εθν. 
Αντίστασης αρ. 21 της πόλης της Έδεσσας, με δική του μέριμνα και δαπάνες, καθώς 
το πεζοδρόμιο, πρόσφατα ανακατασκευάστηκε με δαπάνες του ιδίου και ήδη 
προκαλούνται βλάβες  λόγω παράνομης στάθμευσης οχημάτων (φορτηγών και Ι.Χ.). 

 
 

         ● Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2020 με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 75Α  ΤΗΣ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ MODE 3» σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε 
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να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση της 
χρήσης δύο (2) θέσεων στάθμευσης του Ο.Τ. 75Α της πόλης  Έδεσσας (χώρο 
στάθμευσης Διοικητηρίου), για εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων τύπου MODE 3, σε όποιο σημείο του συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης 
του θέματος, οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Π.Κ.Μ., 
κρίνουν κατάλληλο. 

 
 
       Δ. Προστασία του περιβάλλοντος. 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος έλαβε 
την αριθ. 17/2020 απόφασή της με θέμα «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΈΔΕΣΣΑΣ» ενέκρινε κατά πλειοψηφία την κοπή, για λόγους ασφάλειας, των τριών 

(3) δέντρων, μίας (1) λεύκης και δύο (2) ημίξερων –γερασμένων σοφόρων, όπως 
περιγράφονται στην σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που βρίσκονται στον χώρο της 
Λαϊκής Αγοράς της πόλης της Έδεσσας. 

   Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς μειοψήφησε και παρότι δεν αμφισβητεί την 
επιστημονική επάρκεια της υπηρεσίας για λόγους πολιτικής αντίθεσης με το έργο 
που πραγματοποιείται στον Εδεσσαίο Ποταμό θεωρεί ότι η κοπή των δέντρων 
σχετίζεται με αυτό.  
 

Ε. Λοιπά θέματα- Ενέργειες: 

Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2020 με θέμα: «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΩΛΗΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε 

την προσωρινή αναστολή ισχύος της άδειας του παραγωγού πωλητή ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που εκδόθηκε από το Δήμο Αλμωπίας, ως προς τις 
λαϊκές αγορές της Έδεσσας και Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας, και την αποδέσμευση 
της θέσης δραστηριοποίησης αυτού, την οποία ο φορέας λειτουργίας (Δήμος 
Έδεσσας) επιφυλάσσεται να διαθέσει σύμφωνα με το νόμο. 

 Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης η ρύθμισης και πάντως σε εύλογο 
χρόνο, με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, ο δε οφειλέτης πωλητής δικαιούται 
να αιτηθεί την επάνοδό του στη θέση του εάν αυτή υπάρχει  ή σε άλλη θέση. 
 
          ● Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2020 με θέμα: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ» ο 

Πρόεδρος γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 
από 21.9.2020 (αριθμ. πρωτ. 12.734/25.9.2020)  Εξώδικο Δήλωση – Διαμαρτυρία - 
Πρόσκληση  των 1. Δημητρίου Στόικου του Χρήστου, 2. Ελένης Λάκη του Δημητρίου, 
3. Ιωάννη Κλημεντίδη του Δημητρίου, 4. Μαργαρίτας Ουσάντζοπούλου του 
Κων/νου, 5. Αργυρίου Μπόγια του Τρύφωνος και 6. Δημητρίου Κορδάλη του 
Γεωργίου προς  1. Το Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία ¨ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ¨, 2. Το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, 3. Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 
4. Το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.  
 
        Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 
συζήτηση και έγκριση. 
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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 της παρ.2 του άρθρου 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 2020 της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Έδεσσας, έτσι όπως αυτή παρατίθεται στην υπ’ αριθμ. 1/2021 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας 

απόφασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  20/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  15.2.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης 

Μιχαήλ,  Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραμματεία ΕΠΖ Ε. Δημητριάδου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο Δημάρχου 

 

 


