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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  68/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 

 

 Σήµερα Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 4.137/29-2-2016 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 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία 
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7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κούκος Γεώργιος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 4 Ρυσάφης Αντώνιος 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας, οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο ο  Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας. 

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 17ο 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.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ΄αριθµ. 1/2015 οµόφωνη απόφασή της 

υποβάλλει την Έκθεση πεπραγµένων έτους 2015 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση, 

η οποία έχει ως εξής: 



 3 

«ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 
        Η παρούσα Έκθεση πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που πραγµατοποιήθηκαν στις δέκα (10) συνεδριάσεις της για 
το έτος 2015, 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(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», 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.2/2015: 
     Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στις επιχειρήσεις 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 

1. Στον Σεκερτζή ∆ηµήτριο του Αλεξάνδρου για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ 
& ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Παντοπωλείο) στην Τ.Κ. Άρνισσας του   
∆ήµου Έδεσσας. 
2. Στον Ευθυµιάδη Γεώργιο του Αναστασίου για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην Τ.Κ. Π. Αγ. 
Αθανασίου του ∆ήµου Έδεσσας. 
3. Στον Γαβριηλίδη Αθανάσιο- Κων/νο του Αριστείδη για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφέ 
Ζαχαροπλαστείο-Πρατήριο Αρτοπαρασκευασµάτων) στην Τ.Κ. Ριζαρίου του 
∆ήµου Έδεσσας.  

 
Β. Απόφαση υπ’ αριθ.7/2015: 
    Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στις επιχειρήσεις 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 

1. Στη Λιάση Βασιλεία του Σταύρου για (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ –

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) στην Τ. Κ. Άρνισσας, του ∆ήµου Έδεσσας. 
2. Στον Κωνσταντινίδη Χαράλαµπο του Νικολάου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ(Παντοπωλείο) 
στην Τ. Κ. Ριζαρίου του ∆ήµου Έδεσσας. 
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Γ. Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2015: 
    Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στις επιχειρήσεις 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
1. Στο Γαβριηλίδη Αθανάσιο-Κωνσταντίνο του Αριστείδη για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στην Τ. Κ. Ριζαρίου, του ∆ήµου Έδεσσας. 
2. Στον Γάτσο Νικόλαο του Χρήστου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ στην Τ. Κ. Άρνισσας του ∆ήµου Έδεσσας. 
3. Στην Σόµτση Ελένη του Αναστασίου για Κρεοπωλείο- Παντοπωλείο στην Τ. 
Κ. Αγίου Αθανασίου (Νέος Άγιος Αθανάσιος) του ∆ήµου Έδεσσας. 
 
∆. Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2015: 
    Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στην επιχείρηση 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
1. Στην Ελοβάρη Θεοδώρα του Στεφάνου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στην Τ. Κ. Ριζαρίου, του ∆ήµου 
Έδεσσας. 
 
Ε. Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2015: 
    Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στην επιχείρηση 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
1. Στην Χρυσούλα Σπυροπούλου του Κων/νου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Παντοπωλείο) στην Τ. Κ. 
Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Έδεσσας. 
 
ΣΤ. Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2015: 
    Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στην επιχείρηση 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
1. Στην Ν. ∆ανελλάκης & Σία Ο.Ε. για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στην Τ. Κ. Π. Αγίου Αθανασίου, του 
∆ήµου Έδεσσας. 
 
Ζ. Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2015: 
     Εγκρίνει να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στις επιχειρήσεις 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
1. Σόµτζη Ελένη του Αναστασίου  για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΚΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ , στην Τ. Κ. Ν. Αγίου Αθανασίου (εκτός σχεδίου) 
, του ∆ήµου Έδεσσας. 
2. Καπούλα Όλγα του Γεωργίου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( Αναψυκτήριο- Παρασκευαστήριο) στην Τ. 
Κ. Π. Αγίου Αθανασίου του ∆ήµου Έδεσσας. 
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3. Μεγακλή Παναγιώτη του Σταύρου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  στον  οικισµό Περαίας της Τ. Κ. Παναγίτσας, του ∆ήµου 
Έδεσσας. 
4. Καλουτσίδη Χαράλαµπο του Αναστασίου για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( 
Πρατήριο Άρτου, Γαλακτοπωλείο, Ειδών Ζαχαροπλαστικής & Καφετερία) στην 
Τ. Κ. Παναγίτσας 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. 29/2015 «ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Ι∆ΡΥΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». 
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: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΟΣΗ 
ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΚΑΦΕ-ΥΠΗΡ. 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΠΕΡΑΙΑ 35/29-12-2014 

ΚΑΛΟΥΤΣΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – 
ΖΑΧΑΡ/ΣΤΕΙΟ 

ΒΡΥΤΤΑ 13/26-03-2014 

ΚΑΚΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ Π.ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

28/21-10-2014 

ΚΑΠΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΡΙΟ 

Π.ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

34/26-11-2014 

ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤ. 

ΜΑΖΙΚΗ  
ΕΣΤΙΑΣΗ – 
ΥΠΗΡ. 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Π.ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

02/27-01-2015 

ΛΙΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ–
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΑΡΝΙΣΣΑ 07/06-02-2015 

ΣΙΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΥΡΙΠΙ∆Η 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑ 13/26-03-2014 

ΚΑΛΟΥΤΣΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ– 
ΖΑΧΑΡ/ΣΤΕΙΟ 

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 13/26-03-2014 

ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΧΡ. 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 34/26-11-2014 
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•Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2014»ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ». 
       Α.  Αναβάλλει την συζήτηση του θέµατος της οριστικής αφαίρεσης της 
αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Παππά ∆ηµητρίου του 
Χαριλάου για το κατάστηµά του που βρίσκεται στην οδό Αγγ. Γάτσου 8 της 
πόλης της Έδεσσας, για την επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, µε την επισήµανση να κληθεί ο ανωτέρω να παραβρεθεί στην επόµενη 
συνεδρίαση. 
       Β.  Αφαιρεί οριστικά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος 
του κ. Γεωργού Νικολάου για το κατάστηµά του που βρίσκεται στην οδό Ηρ. 
Πολυτεχνείου 26 της πόλης της Έδεσσας. 
 

iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικής. 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2015 αιτήσεις µαζί µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να χορηγήσει (µε ή χωρίς παράταση 
ωραρίου) άδειες λειτουργίας µουσικής ή να ανακαλέσει αυτές. 
    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. 2/2015: 
Χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  
µουσικής: 
1. Στον Μαυρίδη Χρήστο του Κλεάρχου (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης & 
Προσφοράς Πρόχειρου Γεύµατος) στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 15,της πόλης της 
Έδεσσας, για το έτος 2015, σύµφωνα µε την αριθ. ∆∆ΥΚΜ /13840/18-4-2005 
θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 

 
Β. Απόφαση υπ’ αριθ.9/2015: 
Χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  
µουσικής: 
1. Στην Πάντση Σοφία του Αιµιλίου (Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών: 
Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευµατωδών Ποτών (Καφετερία) 
στην Τ.Κ. Άγρα του ∆ήµου Έδεσσας, για το έτος 2015, σύµφωνα µε την αριθ. 
∆ΥΠ/7740/3-3-2005 θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας. 

 
Γ. Απόφαση υπ’ αριθ.28/2015: 
Χορηγεί άδεια µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  
µουσικής: 
1. Στον Αγαϊτση  Πέτρο του ∆ηµητρίου (Καφετερία) στην Τ.Κ. Άγρα του ∆ήµου 
Έδεσσας, για το έτος 2015. 

 
∆. Απόφαση υπ’ αριθ.32/2015: 
Χορηγεί άδειες µουσικών οργάνων χωρίς παράταση ωραρίου λειτουργίας  
µουσικής: 
1. Στη ∆ίγκα Ελένη του Γεωργίου για το κατάστηµά της Οβεληστήριο 
στην Τ.Κ. Ριζαρίου  του ∆ήµου Έδεσσας, για το έτος 2015. 
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2. Στον Παπαγίαννη Στέφανο του ∆ηµητρίου για το κατάστηµά του 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην Τ. Κ. Π. Αγίου Αθανασίου του ∆ήµου Έδεσσας για το έτος 
2015. 

 
Ε. Απόφαση υπ’ αριθ.25/2015: 
 Χορηγεί παράταση ωραρίου στην άδεια µουσικών οργάνων: 

1. Στον ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟ – ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 
(Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και Ποτών (Πρατήριο 
Γάλακτος και Ειδών Ζαχαροπλαστικής ) και Μαζικής Εστίασης 
και Προσφοράς Πλήρους Γεύµατος (Καφέ –Ζαχαροπλαστείο) 
στην Τ.Κ. Ριζαρίου του ∆ήµου Έδεσσας, για το έτος 2015, 
σύµφωνα µε την αριθ. ∆∆ΥΚΜ/Φ71δ/250479 (2129) 4-6-2005 
θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας. 

 
ΣΤ. Απόφαση υπ’ αριθ.30/2015: 
Με την ανωτέρω απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφαιρεί οριστικά την 
αδεία µουσικών οργάνων του καταστήµατος του κ. Γεωργού Νικολάου που 
βρίσκεται στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 26 της πόλης της Έδεσσας διότι έχουν 
βεβαιωθεί σε βάρος του, δεκατρείς (13) παραβάσεις σχετικά µε τη λειτουργία 
µουσικής κατά το έτος 2015, πέραν αυτών που βεβαιώθηκαν κατά το έτος 
2014. 

 
Β. Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων 
άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. 
     Κατά το έτος 2015 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις υπ’ αριθ. 3/2015 
και  8/2015, αποφάσεις µε Θέµα: «ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ» και εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µη λήψη κανονιστικής 
απόφασης απαγόρευσης της κυκλοφορίας τροχοφόρων,  αλλά προσωρινά µέτρα 
εκ΄ περιτροπής  και τµηµατικά,  στις οδούς και τους πεζόδροµους του 
«ιστορικού τόπου» Βαρόσι της Έδεσσας, µε απόφαση της Περιφερειακής 
Αστυνοµικής ∆/νσης Πέλλας, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. 
       
• Απόφαση υπ’ αριθ.24/2015: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ 
ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ Έ∆ΕΣΣΑΣ 

          Α. Εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά τα εξής µέτρα κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην πόλη της Έδεσσας: 

1. Για τον  περιορισµό της κυκλοφορίας των οχηµάτων εντός του 
πεζοδρόµου προτείνεται η µονοδρόµηση της οδού ∆ηµοκρατίας µε 
κατεύθυνση προς την οδό Αριστοτέλους. Επιπλέον οι είσοδοι του 
πεζόδροµου προτείνεται να κλείσουν µε αλυσίδα εκτός από τις ώρες που 
επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση των εµπορευµάτων των καταστηµάτων 
εντός του πεζοδρόµου. 

2. Τη µονοδρόµηση της οδού Αγγ. Γάτσου µε κατεύθυνση από τη οδό 18ης 
Οκτωβρίου προς την οδό ∆ηµοκρατίας. 
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3. Την αλλαγή των απαγορευτικών πινακίδων στάσης στις οδούς 
Μοναστηρίου και Εγνατίας της πόλης της Έδεσσας, µε απαγορευτικές 
πινακίδες στάσης και στάθµευσης. 

4. Στην περιοχή του Βαροσίου Έδεσσας, το κλείσιµο της κυκλοφορίας στην 
πλατεία καθώς και την απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων στην 
περιοχή εκτός των ενοίκων του Βαροσίου και του ξενοδοχείου. 

5. Εξαιτίας της κυκλοφοριακής συµφόρησης που προκαλούν τα 
σταθµευµένα αυτοκίνητα στην Πλ. Ελευθερίας προτείνεται σαν λύση η 
δηµιουργία φυσικών εµποδίων ώστε να περιοριστούν οι θέσεις 
στάθµευσης στο σηµείο. 

       Β. Επιπλέον εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη δηµιουργία θέσεων 
ελεγχόµενης στάθµευσης ως εξής: 
1) Στην οδό Εγνατία (δεξιά πλευρά της οδού) από τη συµβολή της µε την οδό 
Αγ. ∆ηµητρίου έως Εγνατίας 24. Η τελευταία θέση (Εγνατίας 24) να οριστεί ως 
θέση φορτοεκφόρτωσης. Στο συγκεκριµένο τµήµα δηµιουργούνται τέσσερις 
θέσεις στάθµευσης και µία θέση φορτοεκφόρτωσης. 
2) Επέκταση του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης στο εναποµείναν δεξί 
τµήµα της οδού Φιλελλήνων (φορά από οδό Φιλελλήνων προς οδό 25ης 
Μαρτίου). Στο συγκεκριµένο τµήµα προτείνεται να δηµιουργηθούν επτά (7) 
θέσεις Σ.Ε.Σ. (5Χ2,5) και µία θέση ΑµΕΑ (6Χ2,5). 
3) Η αλλαγή του τρόπου στάθµευσης επί της οδού Ηφαιστίωνος, στην οποία 
σήµερα τα αυτοκίνητα σταθµεύουν παράλληλα µε το δρόµο. Ως µέτρο 
δηµιουργίας περισσότερων θέσεων στάθµευσης, αλλά και επίλυσης των 
προβληµάτων κυκλοφορίας µε διπλοπαρκαρισµένα οχήµατα προτείνεται η λοξή 
στάθµευση στην οδό Ηφαιστίωνος. 
4) Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήµανση και οριοδείκτες. 
   Το µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μιχ. Φουνταλής µειοψηφεί µε τη 

δηµιουργία νέων θέσεων διότι διαφωνεί µε το µέτρο της ελεγχόµενης στάθµευσης. 
 

• Απόφαση υπ’ αριθ.4/2015: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ Έ∆ΕΣΣΑΣ». 

     Να συνταχθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου η απαραίτητη 
κυκλοφοριακή µελέτη που απαιτείται για την τροποποίηση των θέσεων της 
ελεγχόµενης στάθµευσης και την επέκταση των θέσεων. 
         Το µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μιχ. Φουνταλής µειοψηφεί, διότι 
δεν συµφωνεί µε την εφαρµογή του µέτρου της ελεγχόµενης στάθµευσης στην πόλη. 

• Απόφαση υπ’ αριθ.12/2015: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, Ι.Χ. 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΡΧ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 16,ΣΤΗΝ Έ∆ΕΣΣΑΣ». 

Απορρίπτει την αριθ. 3036/6-2-2015 αίτηση του  κ. Γεωργίου Τσίτση και δεν 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης 
φορτοεκφόρτωσης, ΙΧ φορτηγού, στην οδό Αρχ. Παντελεήµονος 16 της πόλης της 
Έδεσσας. 
 

• Απόφαση υπ’ αριθ.26/2015: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Έ∆ΕΣΣΑΣ». 
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 Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση το σχέδιο του 
Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του 
∆ήµου, µε την επισήµανση στο άρθρο 5 παρ. 6 να παραχωρούνται µε καταβολή 
χρηµατικού αντιτίµου οι αθλητικές εγκαταστάσεις στις περιπτώσεις που θα 
διατίθενται µόνο για εµπορική εκµετάλλευση. 
 

• Απόφαση υπ’ αριθ.19/2015: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ Έ∆ΕΣΣΑΣ». 

     Α. Ενέκρινε τους χώρους τοποθέτησης σύµφωνα µε την υπ. αριθ. 222/2012 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον 
καθορισµό χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης» για τις περιοχές: 
1. επί της οδού Φλωρίνης στο ΙΚΑ 
2. επί της οδού ∆ηµ. Πετρίτση στο Κιουπρί 
3. επί της Πλατείας Γάτσου 
4. επί της οδού 18ης Οκτωβρίου-Π.Ε. Πέλλας 
5. επί της οδού ∆ηµοκρατίας- TAXI 
6. επί της οδού Φιλίπου-Ξενία 
7. επί της οδού Καραολή-Καταρράκτες 
8. επί της οδού Φιλελλήνων-∆ηµοτικό Στάδιο 
9. επί της οδού 25ης Μαρτίου έναντι Γηπέσου 
10. επί της οδού Αθ. Στόγιου-∆ηµαρχείο 
Β. Εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση της τοποθέτησης των 
ενηµερωτικών πινακίδων στα προαναφερόµενα σηµεία για τρία (3) χρόνια, µε 
την επισήµανση να οριστεί στην σύµβαση µε την εταιρεία, η όψη των πινακίδων 
που θα παραχωρηθούν στο ∆ήµο κι η όψη που θα χρησιµοποιήσει η εταιρεία 
για διαφήµιση.  
 
• Απόφαση υπ’ αριθ.11/2015: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η΄ 

ΜΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ». 
  Εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη διατήρηση της θέσης εκµετάλλευσης 
του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Ε.Ο. Έδεσσας – Θεσσαλονίκης, εντός του 
οικισµού Ριζαρίου, επί της Πλατείας και στη δεξιά πλευρά και σε σηµείο, όπως 
αποτυπώνεται  στο εγκεκριµένο από το οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο διάγραµµα. 
 

       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 την υπ’ αριθ. 16/2015 µε θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 2Β2 ΤΟΥ ΒΑΡΟΣΙΟΥ ΤΗΣ 
Έ∆ΕΣΣΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
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ΑΡΙΘ. 91/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ ΣΕ ΧΩΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε η εισήγηση  στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο της τροποποίησης του ΟΤ 2Β2 του Βαροσίου της πόλης της 
Έδεσσας µε: 
1) τον αποχαρακτηρισµό των  χαρακτηρισµένων ως πεζόδροµο τµηµάτων των 
ιδιοκτησιών ως χώρο οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε την 91/2013 Απόφαση του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας 
2) την αφαίρεση της απαιτούµενης εισφοράς σε γη και την διάθεσή της ως 
πεζόδροµο όπως αυτό φαίνεται στο συνηµµένο στην παρούσα τοπογραφικό 
διάγραµµα.  
3) την διατήρηση των όρων δόµησης και περιορισµών όπως προκύπτει από το 
από 26-3-1992 Π∆/γµα(ΦΕΚ401/∆1992) «Έγκριση µελέτης ανάπλασης της 
συνοικίας Βαρόσι του ∆.Έδεσσας» και τα σχετικά διαγράµµατα ρυµοτοµίας που 
συνοδεύουν αυτό, 
4) τον καθορισµό της επιτρεπόµενης χρήσης ως κατοικίας µε δυνατότητα 
ανάπτυξης διαφορετικών χρήσεων, όπως ξενώνες, παραδοσιακά εργαστήρια, 
αναψυκτήρια, µικρά καταστήµατα τροφίµων, µε την σύµφωνη γνώµη των 
υπουργείων Πολιτισµού και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής 
αλλαγής όπως προβλέπεται από το παραπάνω διάταγµα. 
   Επιπλέον µε την αριθ. 14/2015 «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ  ΚΑΙ 
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ο∆ΩΝ» αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι  απαραίτητες 
ενέργειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου προκειµένου να ανακληθεί η 
αριθ. 242/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
       Με την αριθ. 242/2013 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε 
αποφασίσει: 
1. Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του υπογείου, ισογείου και 1ου ορόφου 

του  κτιρίου επί της οδού Στουγιαννάκη & Βουλγαροκτόνου, στη ΙΖ΄ 
Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, για χρονικό διάστηµα 
πέντε (5) ετών.  

2. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση της υπηρεσίας  ΙΖ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, η στέγαση της συλλογής 
αρχαιοτήτων Έδεσσας και η δηµιουργία πολιτιστικού χώρου.  

3. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω χώρων γίνεται µε τους 
ακόλουθους όρους: 
α) Η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων θα έχει την 
ευθύνη   της καθαριότητας και θα αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα των 
ανωτέρω χώρων. 
β) Η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι 
υποχρεωµένη µετά την αποχώρηση της να παραδώσει το ακίνητο στην 
κατάσταση που το παρέλαβε. 
γ) Απαγορεύεται να πραγµατοποιηθεί στο παραχωρηµένο κατά χρήση 
ακίνητο οποιαδήποτε παρέµβαση ή µετατροπή χωρίς την προηγούµενη 
συναίνεση του ∆ήµου. 
δ) Σε περίπτωση που αλλάζει η χρήση του παραχωρηµένου ακινήτου καθ΄ 
οποιονδήποτε τρόπο, αυτό θα επιστραφεί στη δικαιοδοσία του ∆ήµου 
Έδεσσας. 



 11 

ε) Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης θα ανακαλείται µε όµοια απόφαση 
εφόσον δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι. 

      Μετά την πάροδο σχεδόν δύο (2) ετών από την παραχώρηση κι επειδή η ΙΖ΄ 
Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων δεν τήρησε τους παραπάνω 
όρους παραχώρησης διότι ήθελε να στεγάσει στο ακίνητο τις υπηρεσίες της κι 
όχι να τον χρησιµοποιήσει ως χώρο για την στέγαση της συλλογής αρχαιοτήτων 
Έδεσσας και η δηµιουργία πολιτιστικού χώρου, κρίνεται απαραίτητη προς 
επιθυµία του δωρητή, η ανάκληση της προαναφερόµενης απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
      Επιπλέον επιθυµία των δωρητών είναι να µην αλλάξει η όψη του κτιρίου 
και να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως χώρος Πολιτισµού, κι όχι για 
να στεγαστούν οι υπηρεσίες του ∆ήµου ή  άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. 
     Επίσης επιθυµούν τη µετονοµασία των οδών Πέλλης και το τµήµα της οδού 
Αριστοτέλους (από την συµβολή της µε την οδό Ηφαιστίωνος µέχρι την 
συµβολή της µε την οδό Αρχελάου), της πόλης της Έδεσσας σε οδούς µε τα 
ονόµατα των Αφών Χατζηγιάννη. 
     Σε έναν από τους όρους της δωρεάς που αναφέρονται στην αριθ. 23/2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν κι η µετονοµασία της Πλατείας 
µπροστά από το κτήριο σε «Πλατεία αδελφών Χατζηγιάννη Γιάντση». Στο παρόν 
όρο προστίθεται κι η τοποθέτηση των προτοµών των δωρητών στην 
προαναφερόµενη πλατεία. 
       Κατά τα λοιπά να ισχύσει η αριθ. 23/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε τους όρους της αποδοχής της δωρεάς του ακινήτου. 
 
    ∆. Προστασία του περιβάλλοντος. 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τη λήψη  
αποφάσεων για τα κάτωθι θέµατα που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος: 
 

Με την αριθ. 5/2015 απόφασή της µε θέµα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ» η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε την έκδοση δελτίου τύπου 
από την υπηρεσία Πρασίνου του ∆ήµου που να ενηµερώνει τους πολίτες 
σχετικά µε την κοπή των δέντρων και την άµεση αντικατάσταση αυτών. 

 
        Με την αριθ. 6/2015 απόφασή της µε θέµα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο» 
εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την χορήγηση παράτασης σε όσους 
δικαιούχους συµµορφώνονται µε τον κανονισµό του ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου, 
όπως αυτός έχει αποφασιστεί µε την αριθ. 115/2012 απόφαση ∆.Σ., και µε την 
προϋπόθεση  ότι δεν θα γίνεται χρήση δεύτερου κοµµατιού γης από τον ίδιο 
δικαιούχο. 
 
    Με την αριθ.13/2015 µε Θέµα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΟ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΑΚΑΚΙΑΣ ΡΟ∆ΟΜΕΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ  “FRESH”», 
εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τη λήψη απόφασης για το κλάδεµα των 
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ξερών κι επικίνδυνων κλαδιών των δέντρων για λόγους ασφαλείας των πελατών 
της αιτούσας επιχείρησης. 
         
    Με την αριθ. 21/2015 µε Θέµα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ ΚΟΠΗ ∆ΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ»  εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την κοπή του δέντρου 
λεύκης που βρίσκεται µπροστά στο ∆ηµοτικό Στάδιο Έδεσσας και έχει σηκώσει 
τις πλάκες του πεζοδροµίου , λόγω  του είδους του δένδρου , της θέσης του και 
της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί  στο πεζοδρόµιο. 
 
   Με την αριθ. 22/2015 µε Θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΑΚΑΚΙΑΣ 
ΡΟ∆ΟΜΕΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
(ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ)  εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για τη λήψη απόφασης 
για αποµάκρυνση των τεσσάρων δένδρων ακακίας ροδοµέταξης (στα πλαίσια της 
αποµάκρυνσης όλων των δέντρων ακακίας σύµφωνα µε την αριθ. 13/2014 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), επί του πεζοδροµίου της οδού 
∆ηµοκρατίας, µε  την προϋπόθεση την άµεση αντικατάσταση αυτών, µε 
δαπάνες του αιτούντος, µε είδος και σε σηµείο που θα υποδείξει η υπηρεσία.  
 
    Με την αριθ. 23/2015 µε Θέµα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΟ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΑΚΑΚΙΑΣ 
ΡΟ∆ΟΜΕΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ  Ο∆ΟΥ  ΡΙΖΟΥ ΜΕ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (QUALITY)»  εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο γι τη λήψη 
απόφασης γισ στην αποµάκρυνση των δύο δένδρων ακακίας ροδοµέταξης (στα 
πλαίσια της αποµάκρυνσης όλων των δέντρων ακακίας σύµφωνα µε την αριθ. 
13/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), επί του πεζοδροµίου της οδού 
∆ηµοκρατίας και ∆ηµ. Ρίζου, µε  την προϋπόθεση την άµεση επισκευή του 
πεζοδροµίου στο σηµείο της κοπής των δέντρων και πρώτα την αντικατάσταση 
αυτών, µε δαπάνες του αιτούντος, µε είδος και σε σηµείο που θα υποδείξει η 
υπηρεσία.  

Παράλληλα σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015 
έγιναν ενηµερώσεις  για θέµατα κατάληψης κοινοχρήστων χώρων που 
σχετίζονταν µε την άµεση τακτοποίηση των κοινόχρηστων χώρων που 
καταλαµβάνονται από καταστηµατάρχες µε τραπεζοκαθίσµατα κι όχι µόνο. 

Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε  η ενηµέρωση των καταστηµαταρχών που 
προτίθενται για το έτος 2015 να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να 
φροντίσουν έγκαιρα για την έκδοση της σχετικής άδειας κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου. 

Όσον αφορά τη Λαϊκή Αγορά, αποφασίστηκε ο έλεγχος των αυθαίρετων 
καταλήψεων από παραγωγούς σε σηµεία που δεν επιτρέπεται, κάθε Τρίτη για τη 
Λαϊκή Αγορά της Άρνισσας και κάθε Πέµπτη για της Έδεσσας, προκειµένου να 
αποφευχθούν περιπτώσεις στις οποίες κάνουν χρήση του χώρου όσοι δεν έχουν 
παραγωγική άδεια». 

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

σχετικά. 
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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 2015 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  68/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  11.3.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

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, 

Πέτκος Χρήστος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραµµατεία ΕΠΖ κα ∆ηµητριάδου 

 


