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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  210/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 64/1991 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ» 

 

 Σήµερα Πέµπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 15.132/22.7.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  
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5 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 Ζδρου Αικατερίνη  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  17 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

5 Κούκος Γεώργιος   

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 27ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του Τµήµατος εσόδων & 

περιουσίας, η οποία έχει ως εξής: 
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«Στις 27 Μαΐου 2016  κατέθεσε στο ∆ήµο αίτηση η κ. Σεκέρη Ευαγγελία του 
Παύλου κάτοικος Έδεσσας στην πλατεία Αιγών 1 (η οποία πήρε αριθµό πρωτ. 
10652/27-5-2016), µε την οποία ζητά να τροποποιηθεί η  µε αριθµό 64/1991 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα <<Καθορισµός των χώρων 
πεζοδροµίων των οποίων θα επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης τους>>. 

Το δηµοτικό συµβούλιο µε την  προαναφερόµενη απόφαση ορίζει ότι θα 
γίνεται χρήση των πεζοδροµίων των οδών πλατειών και γενικά κοινόχρηστων 
χώρων της πόλης µόνο από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος δηλ.  
καφενεία, εστιατόρια, καφετέριες και συναφή, επίσης από τα οπωρολαχανοπολεία 
και  τα καταστήµατα ειδών τουρισµού. 

Η παραπάνω δηµότισσα είναι ιδιοκτήτρια ενός  καταστήµατος  στην πλατεία 
Αιγών και ζητά να επεκταθεί η χρήση πεζοδροµίων και σε άλλου είδους 
καταστήµατα».  

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε τα παρακάτω:  

Το συµβούλιο της ∆.Κ. Έδεσσας µε την αριθ. 34/2016 απόφασή της 

γνωµοδότησε, κατά πλειοψηφία, θετικά στην τροποποίηση της αριθ. 64/1991 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την προσθήκη και των καταστηµάτων µε 

είδη ρουχισµού σε εκείνα τα καταστήµατα που επιτρέπεται η χρήση του κοινόχρηστού 

τους χώρου, πάντοτε φυσικά µε την έκδοση της ανάλογης άδειας από την αρµόδια 

υπηρεσία του ∆ήµου και την καταβολή του αναλογούντος τέλους. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 38/2016 οµόφωνη απόφασή της 

εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση της αριθ. 64/1991 απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 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. 

Προτείνω να επιτρέπεται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου της Πλ. Αιγών, της 

οδού Αθ. Στόγιου και όλων των οδών που λειτουργεί η λαϊκή αγορά της Έδεσσας, 

µόνο την ηµέρα Πέµπτη και τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, από όλους τους 

ιδιοκτήτες καταστηµάτων, µετά από την έκδοση σχετικής άδειας. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την εισήγηση της υπηρεσίας, την 

αριθ. πρωτ. 10652/27.5.2016 αίτηση της κας Σέκερη Ευαγγελίας, την αριθ. 64/1991 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την αριθ. 34/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας, την αριθµ. 38/2016 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Τροποποιεί την αριθ. 64/1991 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας µε 

θέµα «Καθορισµός των χώρων πεζοδροµίων των οποίων θα επιτρέπεται η 

παραχώρηση της χρήσης τους» µε την προσθήκη της παρακάτω παραγράφου: 
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¨Επιτρέπεται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου της Πλ. Αιγών, της οδού Αθ. 

Στόγιου και όλων των οδών που λειτουργεί η λαϊκή αγορά της Έδεσσας, δηλ. την οδό 

Τσιµισκή από τη συµβολή της µε την οδό Λ. Βύρωνα µέχρι την οδό Λαχανά, την οδό Γ. 

Πετρίτση από τη συµβολή της µε την οδό Λ. Βύρωνα µέχρι την οδό Αργυροκάστρου, 

την οδό Εθνικής Αντίστασης από τη συµβολή της µε την οδό Λ. Βύρωνα µέχρι την οδό 

Αργυροκάστρου, την οδό Κρήτης από τη συµβολή της µε την οδό Τσιµισκή µέχρι την 

οδό Αργυροκάστρου και την οδό Λαχανά από τη συµβολή της µε την οδό Τσιµισκή 

µέχρι την οδό Αργυροκάστρου, µόνο την ηµέρα Πέµπτη και τις ώρες λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς, δηλ. 8.00΄ έως 14.00΄από όλους τους ιδιοκτήτες καταστηµάτων, µετά 

από την έκδοση σχετικής άδειας¨. 

 H παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 79 

του Ν.3463/2006. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  210/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  10.8.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος,  ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊσταµένη τµήµατος εσόδων & περιουσίας κα Μ. Μήτσου (για την κατά 

νόµο δηµοσίευσή της) 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/κών& Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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