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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ «Π» ΕΠΙ
ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΡ. 21 ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Σήμερα Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. έως 15.00 μ.μ.
συνεδρίασε δια περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π.
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την
έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 16.208/27-11-2020 του Προέδρου της, που
είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος,
Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος,
Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος,
Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. Μέλος,
Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ελένη Κίτσου Τακτικό μέλος,
2. Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκε να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων του Δήμου εφόσον στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν την Κοινότητά τους αλλά δεν συμμετείχε κανείς.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου, τακτική υπάλληλος
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος λαμβάνοντας
υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες ψηφοφορίας των μελών της Επιτροπής
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Ποιότητας Ζωής, προχώρησε στη λήψη της απόφασης του θέματος της ημερήσιας
διάταξης.
Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε στα
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη με αριθμ. πρωτ. 13.660/12-10-2020 εισήγηση
της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 08-10-2020 αίτηση του κ. Σαραφίδη Θεμιστοκλή του Σταματίου, για να
του επιτραπεί να τοποθετήσει με δική του μέριμνα και ίδιες δαπάνες,
προστατευτικών εμπόδιων σχήματος «Π» επί του πεζοδρομίου της οικίας του, που
βρίσκεται στην οδό Εθν. Αντίστασης
αρ.21 της πόλης Έδεσσας καθώς το
πεζοδρόμιο, πρόσφατα ανακατασκευάστηκε με δαπάνες του ιδίου και ήδη
προκαλούνται βλάβες λόγω παράνομης στάθμευσης οχημάτων (φορτηγών και Ι.Χ.).
2. Τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» - Δ.Κ.Κ.
3. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 52907/09 (ΦΕΚ 2621 Β/31-12-2009) όπου
αναφέρεται:
•

Στο Άρθρο 2 - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ

«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών , που χρησιμοποιείται
για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με
απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου)
ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια
κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός
απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.
Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή
καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. ..…..»
•

Άρθρο 6 - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

«Ο εξοπλισμός των κοινοχρήστων χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών
όπως παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πινακίδες
πληροφόρησης, επίστυλα φωτιστικά, τηλέφωνα, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια,
προστατευτικά εμπόδια, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, τοποθετούνται
υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και κατασκευάζονται πάντα με
στρογγυλεμένες ακμές. …….. …… Απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων
και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών. ………. Η χρήση
προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων
επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με
στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή «Π» ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μέγιστο
μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα
0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.»
Και επειδή:
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I. Το πεζοδρόμιο της οδού Εθν. Αντίστασης αρ.21 στην Έδεσσα, έχει πλάτος 2,50μ.
μεγαλύτερο του απαραίτητου ελεύθερου ελάχιστου πλάτους 1,50μ. (του κρασπέδου
μη συνυπολογιζόμενου) από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο σύμφωνα με την
παραπάνω νομοθεσία.
II. Είναι γεγονός ότι γενικότερα στην περιοχή, υπάρχει πρόβλημα παράνομης στάθμευσης
φορτηγών και Ι.Χ. επί των πεζοδρομίων, λόγω και της λαϊκής αγοράς, με
αποτέλεσμα να υφίσταται φθορές τα πεζοδρόμια.
III. Το πεζοδρόμιο ανακατασκευάστηκε πρόσφατα με δαπάνες του αιτούντα και θέλει να
το προφυλάξει.
IV. Τα προστατευτικά εμπόδια «Π», θα κατασκευαστούν με δαπάνες του αιτούντα
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα στην παρούσα
αρμοδίως λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω.

το (1) σχετικό,

για να αποφασίσετε

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας αφού έλαβε υπόψη της το
αριθμ. πρωτ. 13.660/12-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του
Δήμου, την αριθμ. πρωτ. 13.455/8-10-2020 αίτηση του κ. Σαραφίδη Θεμιστοκλή, την
αριθμ. 17/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Έδεσσας καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής
και τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων σχήματος «Π» από τον κ. Σαραφίδη
Θεμιστοκλή του Σταματίου, επί του πεζοδρομίου της οικίας του που βρίσκεται στην οδό
Εθν. Αντίστασης αρ. 21 της πόλης της Έδεσσας, με δική του μέριμνα και δαπάνες,
καθώς το πεζοδρόμιο, πρόσφατα ανακατασκευάστηκε με δαπάνες του ιδίου και ήδη
προκαλούνται βλάβες λόγω παράνομης στάθμευσης οχημάτων (φορτηγών και Ι.Χ.).
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
15:00 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 19/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Μαρία ΒλάχουΚατσάρα, Δημήτριος Γιώγας, Σωτήριος Μούκας.
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 4/12/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας κα Φανή Γιούσμη.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο.
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