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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  61/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 

 

 Σήµερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 4.374/20-2-2015 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 18 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  19 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  20 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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7 ∆ασκάλου Χρήστος  21 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 22 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 ∆ίου Αναστάσιος 23 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  24 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 25 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  26 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος   

14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

       ΑΠΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

αν και κλήθηκε νόµιµα 

 Χατζόγλου Ιωάννης   

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος, αν και κλήθηκε 

νόµιµα.  

Απόντες Πρόεδροι Τ.Κ., αν και κλήθηκαν νόµιµα: 1.Άρνισσας κ. Κυριάκος 

Χατζηγεωργούδης, 2.Περαίας κ. Θεµιστοκλής Καρυδόπουλος.  

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 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

        Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία 

συζητείται και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.  
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ΄αριθµ. 1/2015 οµόφωνη απόφασή της 

υποβάλλει την Έκθεση πεπραγµένων έτους 2014 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση, 

η οποία έχει ως εξής: 

«ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

      Η παρούσα Έκθεση πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που πραγµατοποιήθηκαν στις 11 συνεδριάσεις της για το έτος 
2014, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής: 
 
Α. Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής 
 

i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 
83 του Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων 
και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του 
ενδιαφεροµένου. 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς (Πολεοδοµική Υπηρεσία, Αστυνοµική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειµένου 
να εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία 
αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συµβατή µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, 
πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού 
και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών 
τόπων, την αισθητική την φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.  
     Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις 
κάτωθι αποφάσεις επί του θέµατος: 

 
Α. Απόφαση υπ’ αριθ.3/2014: 
 Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος της 

επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
1. Στον Βασίλειο Αβραµίδη του ∆ηµητρίου για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφετέρια)) στην 
Τ.Κ. Ριζαρίου  ∆ήµου Έδεσσας. 

2. Στον Γεώργιο Μπόγια του Ιωάννη για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» στην Τ.Κ. Άρνισσας  
∆ήµου Έδεσσας. 

3. Στην PETROVA ELIZABETA του  DIMITAR για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» στην Τ.Κ. Άρνισσας  
∆ήµου Έδεσσας. 

 
Β. Απόφαση υπ’ αριθ.13/2014: 
 Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος της 

επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
1. Στον Σιπάκη Κων/νο του Ευριπίδη για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ 
(Καφενείο) στην Τ.Κ. Άρνισσας  ∆ήµου Έδεσσας. 
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2. Στον Πολατίδη Εµµανουήλ του Χριστοφόρου για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 
ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΑΡΤΟΥ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην Τ.Κ. Παναγίτσας  ∆ήµου Έδεσσας. 

3. Στον Καλουτσίδη Χαράλαµπο του Αναστασίου για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ 
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)» στην Τ.Κ. Παναγίτσας ∆ήµου Έδεσσας. 

4. Στον Καλουτσίδη Χαράλαµπο του Αναστασίου για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ 
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)» στην Τ.Κ. Βρυττών ∆ήµου Έδεσσας. 

5. Στον Τουτζάρη Πέτρο του Ιωάννη για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ & 
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) στην Τ. Κ. Ριζαρίου 
∆ήµου Έδεσσας. 

 
Γ. Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2014: 
Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος των 

επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
1. Στον Γαβριηλίδη Αθανάσιο-Κωνσταντίνο  του Αριστείδη για 

(Καφεζαχαροπλαστείο- Πρατήριο Αρτοσκευασµάτων) στην Τ. Κ. 
Ριζαρίου, του ∆ήµου Έδεσσας. 

2. Στην Ελοβάρη Θεοδώρα του Στεφάνου (Πρατήριο Άρτου- Καφέ 
Κρέπα -Πίτσα) στην Τ. Κ. Ριζαρίου του ∆ήµου Έδεσσας.  

 
∆. Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2014: 
Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στην 

επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 

1.Στην Κακατάκη Μαρία  του Γεωργίου για (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) 

(ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)  στην Τ. Κ.   Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Έδεσσας. 
 
Ε. Απόφαση υπ’ αριθ. 34/2014: 
Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στις εξής 

επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
1. Στον Πολατίδη Εµµανουήλ του Χριστοφόρου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ 
ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ(Καφενείο)   στην Τ. Κ.   
Παναγίτσας, του ∆ήµου Έδεσσας. 

2. Στην Σόµτση Ελένη του Αναστασίου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ (Καφετερεία)  
στην Τ. Κ. Ν. Αγίου Αθανασίου του ∆ήµου Έδεσσας. 
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3. Στην Ελοβάρη Θεοδώρα του Στεφάνου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  στην Τ. Κ. Ριζαρίου του 
∆ήµου Έδεσσας.    

4. Στον Σεκερτζή ∆ηµήτριο του Αλεξάνδρου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ) στην Τ. Κ. Άρνισσας του ∆ήµου Έδεσσας. 

5. Στην Καπούλα Όλγα του Γεωργίου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Αναψυκτήριο Παρασκευαστήριο) 
στην Τ. Κ.  Π. Αγίου Αθανασίου του ∆ήµου Έδεσσας. 

ΣΤ. Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2014: 
Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στην 

επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
1. Στον Μεγακλή Παναγιώτη του Σταύρου για (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) στην Τ. Κ. Περαίας, του 
∆ήµου Έδεσσας. 

. 

 ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου. 

Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν 
παραβάσεις σε ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες αποτελούν λόγο 
ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
των εν λόγω καταστηµάτων.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση των 
καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας 
τους, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: 

 
•Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2014 

         Ανακαλεί σύµφωνα µε  την παρ. 3 του αρ. 1 της ΚΥΑ µε αρ.  
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220  (ΦΕΚ Β 2496/4-11-2011) τις προεγκρίσεις ίδρυσης 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που χορηγήθηκαν ως εξής: 
         Με την υπ’ αριθ. 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
χορηγήθηκε προέγκριση  άδειας ίδρυσης καταστήµατος στον Τουτζάρη Πέτρο 
του Ιωάννη  για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΩΝ 
(Κρεοπωλείο)» στην Τ.Κ. Ριζαρίου, του ∆ήµου Έδεσσας.  

Με την υπ’ αριθ. 40/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
χορηγήθηκε προέγκριση  άδειας ίδρυσης καταστήµατος στον  Κωνσταντίνο 
Σιπάκη του Ευριπίδη για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφενείο) στην Τ.Κ. Άρνισσας , ∆ήµου 
Έδεσσας. 

      Με την υπ’ αριθ. 40/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
χορηγήθηκε προέγκριση  άδειας ίδρυσης καταστήµατος στον Σωτήριο 
Καλαϊτζόπουλο του Ιωάννη για «Γραφείο Τελετών» στην Τ.Κ. Άρνισσας,  ∆ήµου 
Έδεσσας. 

•Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2014 
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Ανακαλεί σύµφωνα µε  την παρ. 3 του αρ. 1 της ΚΥΑ µε αρ.  
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220  (ΦΕΚ Β 2496/4-11-2011) τις προεγκρίσεις ίδρυσης 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που χορηγήθηκαν ως εξής: 
         Με την υπ’  αριθ. 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
χορηγήθηκε προέγκριση  άδειας ίδρυσης καταστήµατος στον Σαββάκη Ζαχαρία 
του Κων/νου για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 
ΕΠΙΧ. ΑΝΑΨ. (Αναψυκτήριο)» στον Παλ. Άγιο Αθανάσιο της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Βεγορίτιδας. 
        Με την υπ’  αριθ. 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
χορηγήθηκε προέγκριση  άδειας ίδρυσης καταστήµατος στον Χρυσοχόου 
Νικόλαο του Κων/νου για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφετέρια)» στον Παλ. Άγιο Αθανάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας. 
        Με την υπ’  αριθ. 43/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
χορηγήθηκε προέγκριση  άδειας ίδρυσης καταστήµατος στην Κακατάκη Μαρία 
του Γεωργίου για «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύµατος( 
Οβελιστήριο )» στον Παλ. Άγιο Αθανάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας. 
       Με την υπ’  αριθ. 43/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
χορηγήθηκε προέγκριση  άδειας ίδρυσης καταστήµατος στην ∆ηµατάτη 
Χριστίνα του Αριστείδη για «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύµατος 
(Αναψυκτήριο)» στον Παλ. Άγιο Αθανάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας. 
      Με την υπ’  αριθ. 43/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
χορηγήθηκε προέγκριση  άδειας ίδρυσης καταστήµατος στην Χατζηγεωργούδη 
Μαρία του Ευαγγέλου για «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύµατος 
(Ζεστής  & Κρύας Κουζίνας) και προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευµατωδών 
Ποτών (Καφενείο)» στην Τ. Κ Άρνισσας. 

•Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2014 
Α. Ανακαλεί σύµφωνα µε  την παρ. 3 του αρ. 1 της ΚΥΑ µε αρ.  
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/13 (ΦΕΚ Β 3106/9-12-2013) τις προεγκρίσεις ίδρυσης 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που χορηγήθηκαν ως εξής: 
         Με την υπ’  αριθ. 3/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
χορηγήθηκε προέγκριση  άδειας ίδρυσης καταστήµατος στον Αβραµίδη 
Βασίλειο του  ∆ηµητρίου  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφετέρια)) στην Τ.Κ. Ριζαρίου  ∆ήµου 
Έδεσσας.  
          Με την υπ’  αριθµ. 3/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
χορηγήθηκε προέγκριση  άδειας ίδρυσης καταστήµατος στην PETROVA 
ELIZABETA του  DIMITAR για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» στην Τ.Κ. Άρνισσας  ∆ήµου Έδεσσας. 
        Β. Να κληθεί ο ιδιοκτήτης του υπαίθριου Κέντρου ∆ιασκέδασης της 
«ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟ Α.Ε.», µε την επωνυµία “Art Factory σε εύλογο χρόνο, να 
προσκοµίσει την ως άνω άδεια, και σε περίπτωση που αυτός δεν ανταποκριθεί 
να ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω Κέντρου 
∆ιασκέδασης. 

•Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2014 
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ («ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟ Α.Ε.») .    

Αποφασίζεται οµόφωνα 



 7 

 να µην ανακληθεί η άδεια του παραπάνω καταστήµατος, καθώς εξέλειψαν οι 
λόγοι που θα οδηγούσαν σε αυτήν. 
•Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2014 
 ∆ΥΝΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Π.∆. 180/79). 
Αποφασίζεται οµόφωνα 

        Τη µη αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς η διαπιστούµενη στους ανωτέρω 
παραβατικότητα, δεν συνοδεύεται από καταγγελίες πολιτών και ιδίως επειδή η 
επερχόµενη βλάβη σε αυτούς, αλλά και στη τοπική οικονοµία θα είναι 
δυσανάλογα µεγάλη σε σχέση µε την ωφέλεια από τη τιµώρηση των παραβατών. 

•Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2014 
ΕΠΙΒΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ Α∆ΕΙΩΝ Ι∆ΡΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

Αποφασίζεται οµόφωνα 
         Την αναβολή της συζήτησης του θέµατος και για όσο χρονικό διάστηµα 
ισχύσουν όσα αναφέρονται στην σχετική εισήγηση του αρµοδίου Γραφείου 
Αδειοδοτήσεων, δηλαδή µέχρι την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου ή αλλαγής 
του νοµοθετικού πλαισίου που θα αφορά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων – 
ανακλήσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων, συνέπεια 
διαπίστωσης παραβάσεων από την οικεία υγειονοµική υπηρεσία. 
         Τα παραπάνω έγγραφα θα τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας. 
 
•Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2014 
ΕΠΙΒΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΥΣ. 
  Αποφασίζεται οµόφωνα 
         Να µην επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις  στους ιδιοκτήτες των 
παιδότοπων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας καθώς µετά από 
επανέλεγχο οι ενδιαφερόµενοι είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η 
λειτουργία της επιχείρησής τους να είναι νόµιµη και ασφαλή. 
 

iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικής. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2014 αιτήσεις µαζί µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να χορηγήσει άδειες λειτουργίας 
µουσικής. 
Έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή µη των 
εν λόγω αδειών, οι οποίες είναι οι εξής: 

Α. Απόφαση υπ’ αριθ.3/2014: 
Χορηγεί άδειες µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  

µουσικής: 
1. Στην Αλεξία Μπουζίνη του Τραϊανού για (Καφενείο -Οβελιστήριο)» 
στην Τ.Κ. Ζέρβης, χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση 
ωραρίου, για το έτος 2013, σύµφωνα µε την αριθ. ∆∆ΥΚΜ 
/Β3/416043(3565)/22-1-2014, θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 
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2. Στον Αλέξανδρο Ιτσόπουλο του Ιωάννη «(Καφενείο- Οβελιστήριο)» 
στην Τ.Κ. Άρνισσας, χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση 
ωραρίου, για το έτος 2013, σύµφωνα µε την αριθµ. 
∆∆ΥΚΜ/Β3/416043(3565)/22-1-2014 θετική γνωµοδότηση της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 

 
Β. Απόφαση υπ’ αριθ.6/2014: 

Χορηγεί άδειες µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  
µουσικής: 

1. Στον Γεωργιάδη Χρήστο του Κων/νου για (Αναψυκτήριο- Πιτσαρία)» 
στην Τ. Κ. Άρνισσας, χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση 
ωραρίου, για το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθ. ∆∆ΥΚΜ 
/Β3/Φ71∆/9167)/8-5-2009, θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 

 
2. Στον Κολτσανίδη Γεώργιο του Αντωνίου «(Καφετερία)» στην Τ.Κ. 
Άρνισσας, χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου, 
για το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθµ. ∆∆ΥΚΜ/Β3/φ71δ/4922/5-
9-2011 θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας. 
 
3. Στον Βασιλείου Ιωάννη του Πέτρου «(Καφετερία)» στην Τ.Κ. Ριζαρίου, 
χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου, για το έτος 
2014, σύµφωνα µε την αριθµ. ∆∆ΥΚΜ/Β3/φ71δ/5015/8-9-2011 
θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας. 

 
Γ. Απόφαση υπ’ αριθ.13/2014: 

Χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  
µουσικής: 

1. Στον Κορίση Τρύφων του  Χρήστου (Πιτσαρία-Εστιατόριο)» στην Τ. Κ. 
Άρνισσας, χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου, 
για το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθ. ∆∆ΥΚΜ 
/Β3/Φ71∆/79809/10-3-2014, θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 

 
∆. Απόφαση υπ’ αριθ.16/2014: 

Χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  
µουσικής: 

1. Στον Σιάντση ∆ηµήτριο του Σταύρου (Καφετερία-Μπαρ) στην Τ. Κ. 
Αγίου Αθανασίου, χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση 
ωραρίου, για το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθ. ∆∆ΥΚΜ 
/Β3/Φ71∆/389/26-4-2011, θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 
 
2.Στον Αγαίτση Πέτρο του ∆ηµητρίου (Καφετερία) στην Τ. Κ. 
Άγρα,χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου, για 
το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθ. ∆∆ΥΚΜ /Β3/Φ71∆/117248(117) 
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θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας. 

 
Ε. Απόφαση υπ’ αριθ.18/2014: 

          Χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  
µουσικής: 

1. Στον Παρθενόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου (Καφετερία-Μπαρ) 
στην Τ. Κ. Παναγίτσας, χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς 
παράταση ωραρίου, για το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθ. 
5726/26-9-2008 όµοια άδεια µουσικών οργάνων του πρώην ∆ήµου 
Βεγορίτιδας. 

2. Στην Μιχαηλίδου Σοφία του Ιορδάνη (Καφετερία-µπαρ) στην Τ. Κ. 
Παναγίτσας ,χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση 
ωραρίου, για το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθ. 7185/20-10-
2008 όµοια άδεια µουσικών οργάνων του πρώην ∆ήµου 
Βεγορίτιδας.  

3. Στον Αιβατζίδη Θεόφιλο του Θεοχάρη (Καφετερία-µπαρ) στην Τ. Κ. 
Παναγίτσας ,χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση 
ωραρίου, για το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθ. 6/2007 απόφαση 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Βεγορίτιδας.  

4. Στον Πολατίδη Νικόλαο του Ιωάννη (Καφετερία) στην Τ. Κ. 
Παναγίτσας ,χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση 
ωραρίου, για το έτος 2014, σύµφωνα µε την αριθ. 551/27-5-1996 
άδεια µουσικής του πρώην ∆ήµου Βεγορίτιδας.  

 
Β. Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων 
άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. 
 

     Κατά το έτος 2014 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης λήψης κανονιστικής 
απόφασης που αφορά µέτρα κυκλοφοριακής ρύθµισης στο ∆ήµο Έδεσσας. 
     Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις υπ’ αριθ. 7/2014, 
8/2014, 11/2014, 21/2014 και 33/2014 αποφάσεις µε Θέµα: ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ Έ∆ΕΣΣΑΣ καθώς και την αριθ. 12/2014 απόφαση µε 
θέµα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ Έ∆ΕΣΣΑΣ µε τις οποίες εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο τα µέτρα κυκλοφοριακής ρύθµισης στο ∆ήµο Έδεσσας.  
    Ακόµα  κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης κανονιστικής απόφασης που 
αφορά  τη µετατροπή µίας θέσης στάθµευσης σε θέση ΑΜΕΑ (Ρ-72) επί της 
οδού Φιλίππου.    
     Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την υπ’ αριθ. 27/2014, 
απόφαση µε Θέµα: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ 
ΑΜΕΑ (Ρ-72) ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΙΘΜΟΥ 43  ΣΤΗΝ 
Έ∆ΕΣΣΑ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. µε 
την οποία εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για τη 
µετατροπή µιας θέσης σε θέση στάθµευσης  για Άτοµα µε Αναπηρίες, µε 
τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72  «Χώρος στάθµευσης αποκλειστικά για συγκεκριµένο 
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όχηµα Ατόµων µε Αναπηρίες ΑµεΑ ύστερα από ειδική άδεια και µε αριθµό 
κυκλοφορίας», επί της οδού Φιλίππου έναντι αριθµού 43  στην Έδεσσα, για το Ι.Χ. 
όχηµα µάρκας FIAT PUNTO και χρώµατος ΓΚΡΙ µε αριθµό κυκλοφορίας ΗΜΗ-
3846. 
        Επιπλέον, ο αιτών δια του εκπροσώπου του, να υποχρεούται να υποβάλλει 
ετησίως, δήλωση σύµφωνα µε την οποία θα δηλώνει ότι «εξακολουθούν να ισχύουν 
οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης της άδειας», ενώ η τοποθέτηση των 
στοιχείων (στύλος, πινακίδα) προτείνεται να γίνει από τη τεχνική υπηρεσία του 
∆ήµου, µε έξοδα του αιτούντα. 
  
       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 εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη 
λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων, λαµβάνοντας τις κάτωθι 
αποφάσεις: 
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2014 µε Θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
Ο∆ΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ». 
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2014 µε Θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΡΝΙΣΣΑΣ». 
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2014 µε Θέµα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΣΟΡΤΣΙ ΣΤΑ ΟΤ.408, 408Α, 
419, 420, ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Έ∆ΕΣΣΑ. 
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2014 µε Θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 3 
ΤΟΥ ΒΑΡΟΣΙΟΥ Έ∆ΕΣΣΑΣ. 
5. Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2014 µε Θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ.142 ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. 
5. Απόφαση υπ’ αριθ. 23/2014 µε Θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΣΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΑΡΕΚΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ. 
 
    ∆. Προστασία του περιβάλλοντος. 
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     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη 
αποφάσεων για τα κάτωθι θέµατα που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος: 
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2014 µε Θέµα: ΚΟΠΗ ΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ- ΑΡΧ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. 
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2014 µε Θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ. 
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2013 µε Θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΑΚΑΚΙΑΣ ΠΟΙΚ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 44, ΛΟΓΩ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. 
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2013 µε Θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΑΚΑΚΙΑΣ ΠΟΙΚ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ Ε∆ΕΣΣΑ. 
   
     Ε. Χωροθέτηση κοιµητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α. 
 
      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε µε την υπ’ αριθ. 10/2014 
απόφασή της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚΤΑΦΕΣ (ΑΝΑΚΟΜΙ∆ΕΣ ΟΣΤΩΝ) ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ». 

 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ∆ηµητριάδης, αφού ζήτησε κι έλαβε το 

λόγο, ανέφερε τα εξής: ∆ιαβάζοντας την έκθεση και συζητώντας και στην ΕΠΖ νοµίζω 

ήταν και διαπίστωση του ίδιου του ∆ήµαρχου αν θυµάµαι καλά,  η έκθεση αυτή είναι 

µία έκθεση που στην πλειοψηφία της οι αποφάσεις αφορούν έγκριση αδειών 

καταστηµάτων. Πιστεύω ότι η επόµενη έκθεση θα είναι πλούσια και θα αποτελεί 

αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε λύσεις χρόνιων προβληµάτων της πόλης όπως 

είναι η ρύθµιση της κυκλοφορίας όπως είναι η τάξη των τραπεζοκαθισµάτων και θα 

πρέπει να γίνει µε έναν σχεδιασµό ώστε την άλλη φορά να έχουµε να παρουσιάσουµε 

µία πλούσια έκθεση που θα λύνει προβλήµατα καθηµερινότητας των δηµοτών.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου, αφού ζήτησε κι έλαβε το λόγο, ανέφερε τα 

εξής: Νοµίζω ότι ο κ. ∆ηµητριάδης έχει δίκιο ως προς το περιεχόµενο της έκθεσης κι 

επίσης πρέπει να πούµε ότι η προηγούµενη ΕΠΖ ασχολήθηκε µε θέµατα τα οποία είχαν 

να κάνουν µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, από την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

και µετά δεν είχαµε κι αντικείµενο, γιατί έπρεπε να πάρουµε αποφάσεις, οι οποίες δεν 

είχαν ούτε γνωµοδοτικό χαρακτήρα. Η ΕΠΖ θα πρέπει να είναι ένα βασικό κοµµάτι για 

την ποιότητα ζωής του ∆ήµου, όπως το λέει κι ο τίτλος της επιτροπής και πιστεύω ότι 

εξαρτάται κι από τα µέλη της πως θα δουλευτεί όλη αυτή η κατάσταση για να έχουµε 

αποτέλεσµα για την ποιότητα της ζωής της πόλης.  



 12 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 & 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 2014 της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Έδεσσας, έτσι όπως αυτή παρατίθεται στην υπ’ αριθµ. 1/2015 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της 

παρούσας απόφασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  61/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  9/3/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, 

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ. 

 

 

 
 
 


