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ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2016
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ   
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25  ΗΣ   ΜΑΡΤΙΟΥ 12 ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ   
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ.

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. 
        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης εκθέτει την εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:
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Έχοντας υπόψη:
1. Την  από  9-2-2016  αίτηση,  για  παραχώρηση  χώρου  στάθμευσης  (Ασθενοφόρου,  

Ι.Χ.), αποκλειστικά για χρήση  του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΗ  
Ε.Π.Ε.», στην οδό 25ης Μαρτίου αρ. 12 στην Έδεσσα,

2. Στο τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 12  (μπροστά από την «ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.») μετά  
το  Δημοτικό Στάδιο  και  ως την διασταύρωση  με την οδό Τσιμισκή,  δεν υπάρχει  
καμία σήμανση που να αφορά σε στάθμευση οχημάτων, άρα δεν απαγορεύεται η  
στάθμευση.

3. Η  λήψη  απόφασης  για  το  συγκεκριμένο  θέμα,  αποτελεί  ατομική  και  όχι  
κανονιστική απόφαση,  οπότε  δεν εμπίπτει  στις  διατάξεις  του άρθρου 52 του Ν.  
2696/1999.

4. Το γεγονός ότι, είναι αρμοδιότητα του  Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας να προτείνει  
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τους χώρους στάθμευσης οχημάτων, σύμφωνα με το  
άρθρο 84, παρ. 2-β του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της  
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

   σας  διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό για να αποφασίσετε αρμοδίως.
      Επιπλέον ενημερώνει τα μέλη πως η Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας με την αριθ. 
11/2016 απόφασή της γνωμοδότησε, ομόφωνα θετικά, στην παραχώρηση μίας θέσης (1) 
στάθμευσης  (ασθενοφόρου,  Ι.Χ.),  αποκλειστικά  για  χρήση  του  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  «ΙΑΤΡΙΚΗ  Ε.Π.Ε.»,  στην  οδό  25ης Μαρτίου  αρ.  12  στην 
Έδεσσα με τις εξής προϋποθέσεις:
   1. Η κατασκευή και η συντήρηση της διαγράμμισης της ασφάλτου να βαρύνει την 

«ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
2.  Η προμήθεια και η τοποθέτηση του στύλου (Πριν από τον χώρο διαγράμμισης 
κατά την φορά κυκλοφορίας οχημάτων), καθώς και οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν 
πάνω σ΄ αυτήν,  να βαρύνουν την «ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 

3.  Στον στύλο, να τοποθετηθούν:

    Α) Στο ανώτερο τμήμα του να τοποθετηθεί πινακίδα εγκεκριμένου τύπου Ρ-
43-«Απαγορεύεται η στάθμευση- στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας» 
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

    Β) Κάτω από την ανωτέρω πινακίδα να υπάρχει 2η πρόσθετη πινακίδα 
(παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρα γράμματα), που να γράφει  ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ για αποκλειστική χρήση της «ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με την  αριθ. …/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να 
αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Πρόεδρου 
της, την αριθ. 2766/9-2-2016  αίτηση της ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε., την εισήγηση της Δ/νσης 
Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθ. 11/2016 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», 
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           Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
χώρου στάθμευσης στην οδό 25ης Μαρτίου 12  της πόλης της Έδεσσας και την 
χορήγηση άδειας κατάληψης οδοστρώματος, με τις εξής προϋποθέσεις:
    1. Η κατασκευή και η συντήρηση της διαγράμμισης της ασφάλτου να βαρύνει την 

«ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
2.  Η προμήθεια και η τοποθέτηση του στύλου (Πριν από τον χώρο διαγράμμισης 
κατά την φορά κυκλοφορίας οχημάτων), καθώς και οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν 
πάνω σ΄ αυτήν,  να βαρύνουν την «ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 

3.  Στον στύλο, να τοποθετηθούν:

    Α) Στο ανώτερο τμήμα του να τοποθετηθεί πινακίδα εγκεκριμένου τύπου Ρ-
43-«Απαγορεύεται η στάθμευση- στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας» 
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

    Β) Κάτω από την ανωτέρω πινακίδα να υπάρχει 2η πρόσθετη πινακίδα 
(παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρα γράμματα), που να γράφει  ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ για αποκλειστική χρήση της «ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με την  αριθ. …/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 10/2016
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 κα Φανή Γιούσμη
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