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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35/2018
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ   ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ   
ΜΕ ΤΗΝ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 64/1991 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Σήμερα Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
11:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση  με  αριθ. πρωτ. 21045/22-11-2018 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 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτ. μέλος,
3. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος,
4. Ελισάβετ Φράγκου–Κυανίδου Αντιπρόεδρος.

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Κων/νος  Λαμπρόπουλος  Τακτ. 

μέλος,
3. Δημήτριος Γιώγας Τακτικό μέλος.

           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  της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής εισηγούμενος  το  2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη την αριθ. πρωτ. 20659/16-11-2018 εισήγηση 
του  Τμήματος  Εσόδων  κι  Ακίνητης  Περιουσίας  του  Δήμου,  η  οποία  αναφέρει  ρα 
ακόλουθα:
            Ο Δήμος Έδεσσας προτίθεται  να προβεί στην εκμίσθωση του χώρου που  

βρίσκεται  στο  Ο.Τ.  99  του  Δήμου  Έδεσσας,  ήτοι  του  χώρου  μεταξύ  των  οδών  18ης 

Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου («Πάρκο» 25ης Μαρτίου), για την προσωρινή εγκατάσταση  

Λούνα  Παρκ  για  χρονικό  διάστημα  ενός  μηνός  κατά  την  περίοδο  των  εορτών  των  

Χριστουγέννων με τη διαδικασία της διακήρυξης δημοπρασίας.
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Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,  με το υπ΄ αριθ.  2522/08-11-2018  

έγγραφο  της,  το  οποίο  σας  επισυνάπτουμε,  μας  αναφέρει  ότι  υπάρχει  η  δυνατότητα  

προσωρινής λειτουργίας  υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο όπως  

είναι το Λούνα Παρκ στον ανωτέρω χώρο.

Ωστόσο στην υπ΄ αριθ. 64/1991 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας περί  

του καθορισμού των χώρων πεζοδρομίων των οποίων θα επιτρέπεται η παραχώρηση της  

χρήσης τους,   αναφέρεται  μεταξύ  άλλων ότι  «επιτρέπεται  η παραχώρηση της χρήσης  

όλων των πεζοδρομίων των οδών, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων της πόλης  

και  υπεδάφους  αυτής,  μόνο  για  καφενεία,  εστιατόρια,  καφετέριες  και  συναφή,  

οπωρολαχανοπωλεία, καταστήματα ειδών τουρισμού, για πλανόδιους πωλητές βιβλίων,  

κεριών, καλαμποκιών και  λοιπά»  χωρίς να αναφέρει την λειτουργία και  εγκατάσταση  

υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο όπως το λούνα Παρκ. 

Προκείμενου να μπορέσουμε να προβούμε στις διαδικασίες  δημοπράτησης του  

αναφερόμενου χώρου, θα πρέπει  να γίνει  τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης  στην  

οποία θα προστεθεί ότι η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων επιτρέπεται και για την  

λειτουργία  και  εγκατάσταση  υπαίθριων  δραστηριοτήτων  με  ψυχαγωγικό  αντικείμενο  

όπως ενδεικτικά τα λούνα Παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες κλπ.   

Επιπλέον ενημέρωσε τα μέλη πως η Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας με την αριθ. 
37/2018  απόφασή  της  γνωμοδότησε  θετικά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  στη  λήψη 
απόφασης για τροποποίηση της αριθ. 64/1991 απόφασής του, περί παραχώρησης 
κοινοχρήστων χώρων, με την προσθήκη ότι η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων 
θα επιτρέπεται και για τη λειτουργία και εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων με 
ψυχαγωγικό  αντικείμενο  όπως  ενδεικτικά  τα  λούνα  Παρκ,  πίστες  αυτοκινητιδίων, 
μουσικές συναυλίες κλπ.   

 Το  μέλος  της  Επιτροπής  Ελ.  Φράγκου  Κυανίδου,  πρότεινε  το  θέμα  της 
κατάληψης του χώρου της Πλ. 25ης Μαρτίου να έρχεται προς συζήτηση κάθε φορά 
που κάποιος θα αιτείται την παραχώρηση του χώρου κι ανάλογα την άθε περίπτωση η 
Επιτροπή να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά.

Με την πρόταση της κας Φράγκου συμφώνησε και το μέλος Δημ. Ταπαζίδης  ο 
οποίος συμπλήρωσε πως μετά την πρώτη πιλοτική εφαρμογή της παραχώρησης του 
χώρου θα πρέπει η υπηρεσία να επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη τυχόν  παράπονα  από  περίοικους  για  διατάραξη  κοινής  ησυχίας, 
τυχόν φθορές στο χώρο.

Ενόψει των ανωτέρω ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάλεσε τα μέλη 
της να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη 
της την αριθ. πρωτ. 20659/16-11-2018 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης 
Περιουσίας  του  Δήμου,  την  αριθ.  37/2018  απόφαση  της  Δημοτικής  Κοινότητας 
Έδεσσας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Απ οφασ ί ζ ε ι  ομόφωνα
Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  τη  συμπλήρωση  της  αριθ.  64/1991 

απόφασής  του,  περί  παραχώρησης  κοινοχρήστων  χώρων,  με  την  προσθήκη  ότι  η 

2



παραχώρηση  των  κοινόχρηστων  χώρων  θα  επιτρέπεται  και  για  τη  λειτουργία  και 
εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο όπως ενδεικτικά 
τα λούνα Παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες κλπ.   
          Η ανωτέρω εισήγηση δίδεται με την προϋπόθεση να επανέρχεται από την 
υπηρεσία το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς συζήτηση, κάθε φορά που 
κάποιος θα αιτείται την παραχώρηση του χώρου, προκειμένου η Επιτροπή να εξετάζει 
τις προϋποθέσεις και να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 35/2018
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28/11/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελισάβετ  Φράγκου  -Κυανίδου,  Δημήτριος 
Ταπαζίδης,  Μαρία Βλάχου –Κατσάρα.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Τμήμα Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας κ. Σάββα Δαμιανίδη.
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