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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 264/2016

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
30. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σήµερα Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του

∆ηµοτικού

Συµβουλίου

Έδεσσας,

ύστερα

από

την

µε

αριθµ.

πρωτ.

19.835/26.9.2016 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 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

13

Μουράτογλου Ιωάννης

2

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

14

Πέτκος Χρήστος

3

Βερικούκης Χρήστος

15

Ρυσάφης Αντώνιος

4

Γιώγας ∆ηµήτριος

16

Σαµλίδης Μιχαήλ
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5

∆ασκάλου Χρήστος

17

Σόντρας Ιωάννης

6

∆ηµητριάδης Βασίλειος

18

Ταµβίσκου Ευτυχία

7

∆ίου Αναστάσιος

19

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος

8

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

20

Τσιβόγλου Χρήστος

9

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

21

Φουνταλής Μιχαήλ

10

Κούκος Γεώργιος

22

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

11

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος

23

Χατζόγλου Ιωάννης

12

Μάρκου ∆ιονύσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόµιµα
1

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

3

Ζδρου Αικατερίνη

2

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

4

Πασχάλης Αλέξανδρος

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, προτάχθηκαν µε
την ακόλουθη σειρά τα θέµατα 21ο και 28ο της ηµερήσιας διάταξης.
H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στη συζήτηση
του 19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ.
Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
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.
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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 30ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
«Με τις παρ.1-4 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:
«1.Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή
άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή
του.
2.Το δηµοτικό συµβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος
και γνωµοδοτεί όποτε δηµόσιες αρχές ή αρµόδια όργανα ζητούν τη γνώµη του.
3.Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές.
4.Καταρτίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του τον κανονισµό
λειτουργίας του, µε βάση τον πρότυπο κανονισµό του άρθρου 67 του παρόντος.
Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισµός λειτουργίας από το δηµοτικό συµβούλιο, τότε ισχύει
ο εν λόγω πρότυπος κανονισµός.»
Επίσης µε την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:
«6.Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στην επιτροπή
ποιότητας ζωής, αρµοδιότητές του σχετικές µε το αντικείµενό της.»
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010:
«1.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000)
κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την
ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος
αρµοδιοτήτων του δήµου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της
λαµβάνει ειδική µέριµνα για το σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε
αναπηρίες.
Ειδικότερα:
Α. Είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
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i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των
καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
αρµοδιότητας του δήµου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής.
Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην
επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο:
i) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης,
ii) θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών
σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών
επεµβάσεων,

χρηµατοδότησης

υποβαθµισµένων

περιοχών,

προγραµµάτων
πολεοδοµικής

ανάπλασης,

ανασυγκρότησης

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,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις
του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων,
σχετικών µε το αντικείµενο, αρµοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ..»
Λόγω υποβολής πολλών αιτήσεων σχετικά µε την κοπή δέντρων σε
κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Έδεσσας και τους οικισµούς του ∆ήµου και
επειδή σχετίζονται µε το αντικείµενο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προτείνω τη
µεταβίβαση της αρµοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και να συζητούνται
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µόνο τα θέµατα που θα παραπέµπει η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς τους, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
73 του Ν.3852/2010».
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του προέδρου,
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το άρθρο 65 & την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
Τη συνάφεια της συγκεκριµένης αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε το αντικείµενο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε
συνδυασµό µε τους λόγους µεταβίβασής της όπως κατατέθηκαν από
τον Πρόεδρο του ∆.Σ.
Αποφασίζει οµόφωνα
Μεταβιβάζει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Έδεσσας την
αρµοδιότητα σχετικά µε τη λήψη απόφασης για την κοπή ή µη δέντρων σε
κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Έδεσσας και τους οικισµούς του ∆ήµου.
Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα συζητούνται µόνο τα θέµατα που θα παραπέµπει
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς τους, σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 264/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας ∆ηµήτριος, ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης
Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ιατρίδου – Βλαδίκα

Ακριβές απόσπασµα

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,

Έδεσσα 14.10.2016

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης
Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,
Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος, Τσιβόγλου
Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Ν. Ουζούνη

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά):
-

∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. ∆. Ζήµνα

-

Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κα Μ.
Βλάχου – Κατσάρα
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