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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2016
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ   
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 11:30 
π.μ.   συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. 
πρωτ. 4644/4-3-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά 
και  αναπληρωματικά  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Μαρία Βλάχου- Κατσάρα, 
3. Δημήτριος Ταπαζίδης, 4. Μιχάλης Φουνταλής. 5.Βασίλειος Δημητριάδης..
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Δημήτριος Γιώγας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι  ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και προτείνει να συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

    ●   Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
παράτασης ωραρίου της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.

          Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
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         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης επαναφέρει για 
συζήτηση  το  θέμα  της  έκδοσης  κανονιστικής   απόφασης  για  την  εφαρμογή  της 
κυκλοφοριακής μελέτης του Εμπορικού κέντρου και λοιπών σημαντικών οδικών αξόνων 
της πόλης Έδεσσας, που είχε συζητηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής,  και εκθέτει εκ νέου την εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η 
οποία έχει ως εξής:
 Έχοντας υπ’ όψη 

1) Την  αριθμ. 216/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για  
ανάθεση της  «Κυκλοφοριακής Μελέτης Εμπορικού κέντρου και λοιπών σημαντικών  
οδικών αξόνων της πόλης Έδεσσας»

2) Την  αριθμ. 297/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με  
την οποία παραλήφθηκε η  «Κυκλοφοριακή Μελέτη Εμπορικού κέντρου και λοιπών  
σημαντικών οδικών αξόνων της πόλης Έδεσσας»

3) Την ανάγκη για αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας των οχημάτων επί των οδών Λ.  
Φιλίππου, Αρχ. Παντελεήμονος, Μοναστηρίου, Εγνατίας,  Παύλου Μελά και  Πλ.  
Ελευθερίας καθώς και   Αρχ. Παντελεήμονος,  Μακεδονομάχων, Φιλελλήνων ως  
την πλατεία 25ης Μαρτίου. 

4)  Την ανάγκη για αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας των οχημάτων επί των οδών  
Ικονίου, Αλεξανδρουπόλεως, Αγ. Δημητρίου, Καπετάν Άγρα, Βεροίας, Πέλλης και  
της Πλατείας Δικαστηρίων.

5) Την ανάγκη για παρέμβαση στα παραπάνω τμήματα της πόλης λόγω
Α) της παρακώλυσης της κυκλοφορίας των οχημάτων κυρίως λόγω της παράνομης  
στάθμευσης

Β) της ελλιπής οργάνωσης της κυκλοφορίας των πεζών και των ατόμων με ειδικές  
ανάγκης (ΑμΕΑ)

Γ) της κατά τόπους έλλειψη ή κακή διαμόρφωση πεζοδρομίων με αποτέλεσμα την  
δυσκολία στην κυκλοφορία των πεζών, των οχημάτων επί των ενιαίων  
καταστρωμάτων των οδών.   

    Εισηγούμαστε τη λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή της Κυκλοφοριακής  
Μελέτης Εμπορικού κέντρου και λοιπών σημαντικών οδικών αξόνων της πόλης Έδεσσας.

        Στη συζήτηση παραβρέθηκε κι  ο κ.  Βασ.  Πλούγαρλης,  Διοικητής Τροχαίας 
Έδεσσας, κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης του Πρόεδρου της ΕΠΖ, και εξέφρασε τις 
απόψεις της υπηρεσίας του για το κέντρο της πόλης της Έδεσσας. Συμφώνησε με την 
εφαρμογή της μελέτης και επισήμανε στα μέλη της Επιτροπής πως μια στένωση του 
οδοστρώματος της Πλ. Ελευθερίας με φυσικό εμπόδιο θα εξασφαλίσει την συνεχή ροή των 
οχημάτων στο κέντρο της πόλης.
        Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής πως η μελετήτρια έδωσε αρνητική 
απάντηση  στην  πρόταση  της  κας  Μαρίας  Βλάχου  –  Κατσάρα  για  αλλαγή  της 
μονοδρόμησης της οδού Καπετάν Ακρίτα και την αντικατάστασή της με την οδό Πατρ. 
Γρηγορίου, διότι η οικία που υπάρχει στη διασταύρωσή της με την οδό Πέλλης αφήνει 
ελάχιστο  πλάτος  2,40  μ.  για  την  κυκλοφορία  των  οχημάτων  ενώ  το  προβλεπόμενο 
σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  θα  πρέπει  να  είναι  2,70μ.  Συνεπώς  η  οδός  Πατρ. 
Γρηγορίου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάθοδος των οχημάτων.
        Επιπλέον η Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας με την αριθ. 10/2016 απόφασή της 
γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά στη λήψη κανονιστικής απόφασης  για εφαρμογή 
της Κυκλοφοριακής Μελέτης  του Εμπορικού κέντρου και  λοιπών σημαντικών οδικών 
αξόνων της πόλης Έδεσσας.
       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να 
αποφασίσουν σχετικά.
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        Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, αφού έλαβε υπόψη 
της την εισήγηση του Πρόεδρου της, την εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την 
αριθ. 10/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, καθώς και  τις διατάξεις 
των άρθρων  73 και 75 του του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα

       Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο τη  λήψη κανονιστικής απόφασης για την 
εφαρμογή της Κυκλοφοριακής Μελέτης στο Εμπορικό Κέντρο της πόλης της Έδεσσας και 
στους λοιπούς σημαντικούς οδικούς άξονες της πόλης Έδεσσας, όπως αυτή παρουσιάζεται 
αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
14:30 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 9/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 15/3/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου- 
Κατσάρα,  Μιχάλης Φουνταλής,  Βασίλειος 
Δημητριάδης.  

Εσωτερική Διανομή:
Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Σάββα Νεσλεχανίδη.
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