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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΈΔΕΣΣΑΣ.
Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα
11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ.
πρωτ.13746/22-5-2015 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.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Μαρία Βλάχου- Κάτσαρα,
3.Κων/νος Λαμπρόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος), 4. Βασίλειος Δημητριάδης, 5.
Δημήτριος Γιώγας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. Μιχάλης Φουνταλής.
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:
1. Ενημέρωση για θέματα χρήσης κοινόχρηστων χώρων και Λαϊκής Αγοράς.
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.
Για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα,
παραβρίσκονται κατά την συζήτηση ο Διοικητής Τροχαίας Έδεσσας και μέλη του
Εμπορικού Συλλόγου της πόλης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει τα
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ότι μετά την πάροδο κάποιων χρόνων χρήσης του
πεζόδρομου στην πράξη προέκυψαν θέματα κυκλοφορίας εντός του, που χρήζουν
άμεση την ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού του.
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Πιο συγκεκριμένα και για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας των πεζών είναι
προτεραιότητα ο περιορισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του πεζοδρόμου
και ειδικότερα προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού Δημοκρατίας με κατεύθυνση
προς την οδό Αριστοτέλους. Επιπλέον οι είσοδοι του πεζόδρομου προτείνεται να
κλείσουν με αλυσίδα εκτός από τις ώρες που επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση των
εμπορευμάτων των καταστημάτων εντός του πεζοδρόμου.
Η οδός Αριστοτέλους προτείνεται να γίνει μόνο άνοδος για τους φορτοεκφορτωτές
προκειμένου να εξομαλυνθεί η κυκλοφορίας τις πρωινές ώρες.
Επιπλέον, εκτός πεζοδρόμου, προτείνεται να μονοδρομηθεί η οδός Αγγ. Γάτσου
με κατεύθυνση από τη οδό 18ης Οκτωβρίου προς την οδό Δημοκρατίας.
Προτείνεται η αλλαγή των απαγορευτικών πινακίδων στάσης στις οδούς
Μοναστηρίου και Εγνατίας της πόλης της Έδεσσας, με απαγορευτικές πινακίδες στάσης
και στάθμευσης.
Εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης που προκαλούν τα σταθμευμένα
αυτοκίνητα στην Πλ. Ελευθερίας προτείνεται σαν λύση η δημιουργία φυσικών εμποδίων
ώστε να περιοριστούν οι θέσεις στάθμευσης στο σημείο.
Μπροστά από το Ξενοδοχείο «ΑΛΦΑ» στην οδό Εγνατίας έχουν παραχωρηθεί στο
Ξενοδοχείο, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κάθετες θέσεις στάθμευσης, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση όταν τύχει και
διπλοπαρκάρουν οχήματα. Για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων προτείνεται η αλλαγή
της παραχώρησης από κάθετες σε οριζόντιες θέσεις στάθμευσης, και σε συνδυασμό με
την τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας στάσης και στάθμευσης στο σημείο θα
βοηθηθεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.
Όσον αφορά την περιοχή του Βαροσίου Έδεσσας, προτείνεται η μονοδρόμηση της
οδού Μακεδονομάχων, με κατεύθυνση από την Αγία Σκέπη προς το ξενοδοχείο «
Χαγιάτι», και την οδό Περδίκα, το κλείσιμο της κυκλοφορίας στην πλατεία καθώς και
απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στην περιοχή εκτός των ενοίκων του
Βαροσίου και του ξεχοδοχείου.
Ενόψει των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με το Διοικητή Τροχαίας Έδεσσας και τα μέλη του Εμπορικού
Συλλόγου της πόλης προτείνεται να κατατεθούν όλα όσα συζητήθηκαν από το Διοικητή
της Τροχαίας με έγγραφο προς το Δήμο Έδεσσας, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την υλοποίηση των προαναφερομένων.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
13:15 μ.μ.
Το παρόν απόσπασμα πήρε αριθμό 20/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μαρία Βλάχου -Κατσάρα, Δημήτριος
Γιώγας, Βασίλειος Δημητριάδης, Κων/νος
Ακριβές Απόσπασμα
Λαμπρόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος).
Έδεσσα 4/6/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Αγροτικής Ανάπτυξης
-Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας
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