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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  
Έδεσσα 10 Οκτωβρίου 2022 

 
Αριθ. Πρωτ.: - 13012 - 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΘΕΜΑ -7-) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
& Ανθρώπινου Δυναμικού  

ΑΡΜΟΔΙA: Ε. Μητσάκη 
TΗΛΕΦ. 23813 50735 
Email: emitsaki@edessa.gr 

 
 
 

 
 

 

 
Αριθ. Συνεδρίασης: 10η/2022 

 
 
 

                                                      ΠΡΟΣ 
                      1. Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                      2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων 

                                     των Κοινοτήτων 
 
 

 
 

         Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00,  
δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα της Έδεσσας, καθώς και με τη διαδικασία της 

τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 

Α' 133), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα 
εξής: 
 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για την 
έγκριση κοπής είκοσι τριών (23) δένδρων, που βρίσκονται σε αλσύλλιο, εντός 
του οικισμού Ριζαρίου. 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δυνητική αφαίρεση της άδειας 
παράτασης της λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στην Έδεσσα. 
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για την 

έγκριση κοπής δένδρων στον αύλειο χώρο του Α΄ Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού, στην Έδεσσα. 
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για την 

κατάργηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Κασσάνδρου 15, 
στην Έδεσσα. 

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για 

αποχαρακτηρισμό ή επαναχαρακτηρισμό ιδιωτικών εκτάσεων, από πεζόδρομο 
σε χώρο οικοπέδου, στο Ο.Τ. 2Α2 του εγκεκριμένου σχεδίου, στο Βαρόσι 
Έδεσσας. 
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6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την 
τοποθέτηση ή μη τριών (3) προστατευτικών εμποδίων «Π» επί της οικοδομής 

στη συμβολή των οδών Αρχ. Μελετίου και Κυτάνου, στην Έδεσσα. 
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση κενής θέσης στη λαϊκή 

αγορά της Άρνισσας. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Κοινοποίηση: 
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

2. Νομική Σύμβουλο 
3. Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

4. Ιστοσελίδα του Δήμου. 
 

 
 

 

 

Σημειώσεις: 
1. Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και των συνοδευτικών στα 

θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για 
πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. 

2. Τα Τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στην συνεδρίαση 
παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον Πρόεδρο για την αναπλήρωσή τους. 

3. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων που έχουν θέματα προς 

συζήτηση να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής 

 

 
Δημήτριος Γιάννου 


