
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2018
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΝΤΑΛΙΟΥ-ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ Ο.Τ.Γ329,  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
11:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 6403/26-3-2018 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 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτ. μέλος
3. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος, 
4. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος),
5. Αναστασία  Ιατρίδου  -Βλαδίκα  Αναπλ. 
μέλος.

1. Ελισάβετ  Φράγκου–Κυανίδου, 
Αντιπρόεδρος 

2. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
3. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος.

           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 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 έγκριση της μελέτης έργου «Ενοποίηση 
τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας».

        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 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναφερόμενος το 5ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, εκθέτει στα μέλη την αριθ. πρωτ. 6118/20-3-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

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 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. Την παρ. 3 του  άρθρου 4 «Σήμανση οδών με πινακίδες»  του Ν.2696/99  (ΦΕΚ-
57Α/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ.

6. Τη  από  20-03-2018  αίτηση  της  «ΛΙΝΤΛ  ΕΛΛΑΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»,  που  συνοδεύει  
κυκλοφοριακή  μελέτη  (Τεχνική  Έκθεση  &  Τοπογραφικό  σχέδιο)   και  αφορά  στην  
κατασκευή διαβάσεων πεζών με την ανάλογη οριζόντια & κάθετη σήμανση, στις οδούς  
Τρύφωνος Ντάλιου - Γιάννη Ρίτσου - Διονυσίου Μπουλγούρη, περιμετρικά του  O.T.Γ329 
της  πόλης  Έδεσσας,  όπου  θα  γίνει  η  κατασκευή  του  νέου  κτιρίου  της  υπεραγοράς  
τροφίμων  LIDL.

Αφού ελέγξαμε την παραπάνω κυκλοφοριακή μελέτη,  ως προς τις διαβάσεις πεζών και  

την οριζόντια-κάθετη σηματοδότηση και όχι ως προς τις θέσεις εισόδου-εξόδου στις θέσεις  

στάθμευσης (Parking εντός  του  οικοπέδου,  προς  πλευρά  οδού  Δ.  Μπουλγούρη),  όπως  

φαίνεται  στο συνημμένο στην παρούσα Τοπογραφικό σχέδιο και  διαπιστώσαμε ότι είναι  

σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.2696/99 (ΦΕΚ-57Α/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ. και επειδή: 

 Πρόκειται για μεταφορά καταστήματος (κατεδάφιση υφιστάμενου στο Ο.Τ.330 και  

ανέγερση νέου καταστήματος  σε διπλανό Ο.Τ.Γ329 της Έδεσσας),  συνεπώς δεν  

επιβαρύνεται κυκλοφοριακά το οδικό δίκτυο της περιοχής. 

2



 Θα δημιουργηθούν διαβάσεις πεζών για την ασφαλέστερη κυκλοφορία τους με την  

ανάλογη οριζόντια και κάθετη σήμανση (διαγραμμίσεις πεζών & ιστοί με σήμανση  

σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.)
Εισηγούμαστε

        Την έγκριση της παραπάνω κυκλοφοριακής μελέτης, που αφορά αποκλειστικά και  

μόνο στην κατασκευή διαβάσεων πεζών με την ανάλογη οριζόντια & κάθετη σήμανση, στις  

οδούς Τρύφωνος Ντάλιου - Γιάννη Ρίτσου - Διονυσίου Μπουλγούρη, περιμετρικά του  

O.T.Γ329 της πόλης Έδεσσας, όπου θα γίνει η κατασκευή του νέου κτιρίου της  

υπεραγοράς τροφίμων  της «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  για να αποφασίσετε αρμοδίως. 

             Ενόψει των ανωτέρω  ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας 
με  την  αριθ.  11/2018  απόφασή  της  γνωμοδότησε  θετικά  στη  λήψη απόφασης  για 
έγκριση  της  κυκλοφοριακής  μελέτης  που  αφορά  αποκλειστικά  και  μόνο  στην 
κατασκευή διαβάσεων πεζών με την ανάλογη οριζόντια & κάθετη σήμανση, στις οδούς 
Τρύφωνος  Ντάλιου  -  Γιάννη  Ρίτσου  -  Διονυσίου  Μπουλγούρη,  περιμετρικά  του 
O.T.Γ329 της πόλης Έδεσσας,  που εισηγήθηκε η υπηρεσία και  κάλεσε τα μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.
           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 6118/20-3-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθ. 11/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας, 
καθώς  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  73  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
           Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη  απόφασης για έγκριση της 
κυκλοφοριακής μελέτης που αφορά αποκλειστικά και μόνο στην κατασκευή διαβάσεων 
πεζών με την ανάλογη οριζόντια & κάθετη σήμανση, στις οδούς Τρύφωνος Ντάλιου - 
Γιάννη Ρίτσου - Διονυσίου Μπουλγούρη, περιμετρικά του O.T.Γ329 της πόλης 
Έδεσσας, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 14/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 4/4/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρία  Βλάχου  –Κατσάρα,  Κωνσταντίνος 
Λαμπρόπουλος,  Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Αναστασία 
Ιατρίδου- Βλαδίκα (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Αρμόδια υπάλληλο κα Φανή Γιούσμη.
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