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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2015
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΧ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
16,ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 
πρωτ.7942/26-3-2015 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.  Βασίλειος  Δημητριάδης-Αντιπρόεδρος,  2.  Μιχαήλ  Φουνταλής,  3. 
Ευτυχία Ταμβίσκου,  4. Δημήτριος Ταπαζίδης, 5. Δημήτριος Γιώγας.
ΑΠΟΝΤΕΣ:1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος,Πρόεδρος,2.Μαρία Βλάχου Κατσάρα.

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.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επειδή ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής απουσίαζε από την συνεδρίαση, ο Αντιπρόεδρος Βασίλειος 
Δημητριάδης  κηρύσσει  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε 
υπόψη  των  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  την  αριθ.  πρωτ.  3036/6-2-15 
αίτηση   του  Τσίτση  Γεώργιου καθώς  και  την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  & 
Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:
       Μετά  τη  παραπάνω   αίτηση,  για  παραχώρηση  χώρου   στάθμευσης  για 
φορτοεκφόρτωση Φ.Ι.Χ., στην οδό Αρχ. Παντελεήμονος αρ. 16 στην Έδεσσα και  έχοντας 
υπόψη:1. Το άρθρο  52 παρ. 1 του Ν. 2696/99  (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) :  «Κύρωση του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ., όπου αναφέρεται: «μέτρα που αφορούν τη ρύθμιση της  
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κυκλοφορίας, …λαμβάνονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μελέτες 
…» .2. Την παρ. 1 του  άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του 
Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  -  Δ.Κ.Κ.,   όπου  αναφέρεται:   «οι  δημοτικές  και  
κοινοτικές  αρχές  ρυθμίζουν  θέματα  της  αρμοδιότητάς  τους  εκδίδοντας  κανονιστικές 
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες θέτουν κανόνες  …… για  
τη ρύθμιση της  κυκλοφορίας, …».3. Το άρθρο 82 του  Ν. 3463/2006 - Δ.Κ.Κ., όπου τονίζεται ότι «οι κανονιστικές αποφάσεις  
που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας εκδίδονται μετά από προηγούμενη κατάρτιση 
μελετών εγκεκριμένων .. από την Τεχνική Υπηρεσία ………».4. Το  άρθρο  73  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010)  :  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπου 
αρμόδια για την εισήγηση σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 & 82 του 
Δ.Κ.Κ   στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο   είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  , η οποία μπορεί 
να ζητήσει τη γνώμη της οικείας επιτροπής διαβούλευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 76 του ως άνω νόμου.5. Τις συνθήκες κυκλοφορίας, στάθμευσης στην περιοχή που αφορά η αίτηση, 

      Και επειδή, α) κατά μήκος της όψης του κτιρίου επί της οδού Αρχ. Παντελεήμονος 16, 
αναπτύσσονται εγκεκριμένες  θέσεις «ελεγχόμενης στάθμευσης» και  μία διάβαση πεζών , 
οπότε δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για να παραχωρηθεί για χρήση Φ/Ε  & β) δεν υπάρχει 
μελέτη που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα δημιουργίας θέσης αυτής,

Εισηγούμαστε

Την απόρριψη της  αριθ. πρωτ. 3036/6-2-15 αίτησης. 
          Επιπλέον το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας με την αριθ. 9/2015 
ομόφωνη  απόφασή  του,  γνωμοδοτεί  αρνητικά  στην  χορήγηση  μίας  (1)  θέσης 
φορτοεκφόρτωσης Φ.Ι.Χ., στην οδό Αρχ. Παντελεήμονος αρ. 16 της πόλης της Έδεσσας 
αποδεχόμενο τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & 
Πολεοδομίας του Δήμου.
          Το μέλος της Επιτροπής Δημήτριος Γιώγας προτείνει την κατάργηση μίας θέσης 
ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή για τη δημιουργία της θέσης φορτοεκφόρτωσης .

Ενόψει των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος καλεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 
αποφασίσει σχετικά.
           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Αντιπρόεδρό της, κι αφού έλαβε υπόψη της τις παραπάνω διατάξεις καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων  73 και 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την αριθ. 9/2015 
απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας,

Αποφασίζει ομόφωνα
          
       Να απορρίψει την αριθ. 3036/6-2-2015 αίτηση του  κ. Γεωργίου Τσίτση και να 
μην εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης 
φορτοεκφόρτωσης,  ΙΧ  φορτηγού,  στην  οδό  Αρχ.  Παντελεήμονος  16  της  πόλης  της 
Έδεσσας.
       Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από την υπηρεσία στον αιτούντα.
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       Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση έληξε στις 13:40 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 12/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 2/4/2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Φουνταλής, Ευτυχία Ταμβίσκου, 
Δημήτριος Γιώγας, Δημήτριος Ταπαζίδης.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Δ/νση Τ.Υ. και Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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