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6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2018
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ –Φ/Ε ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Τετάρτη 6 Ιουνίου 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. 10145/31-5-2018 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 τέσσερα (4) 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.

1. Ελισάβετ Φράγκου–Κυανίδου 
Αντιπρόεδρος, 
2. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
3. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος.

           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 Μετά  τη διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία  ο  Πρόεδρος  κηρύσσει  την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  αρχίζουν  να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 9332/18-5-2018 εισήγησης της Δ/νσης 
Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

Έχοντας υπόψη:
1. Την από  17-05-2018  αίτηση της  εταιρίας  «Συστεγασμένα φαρμακεία B. Χρήστου-Δ.  

Γκίκας Ο.Ε.» για παραχώρηση χώρου προσωρινής στάθμευσης - φορτοεκφόρτωσης στην  
Πλ. Ελευθερίας της Έδεσσας, για χρήση  του φαρμακείου τους, που βρίσκεται  στην  
οδό  Θεοτοκόπουλου αρ. 5 στην Έδεσσα.

2. Ότι  η   οδός   Θεοτοκόπουλου  της  πόλης  στην  Έδεσσας,  είναι  χαρακτηρισμένη  ως  
«πεζόδρομος» και   η σύμφωνα με την 146/08 Δ.Σ,.  Έδεσσας,   άρθρο 3 παρ.  3. «Η  
κυκλοφορία των οχημάτων ανεφοδιασμού των καταστημάτων, επιτρέπεται μόνο κατά  
τις ώρες, από τις 07:00 έως 10:30  και από τις 14:00-16.00 …».
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3. Το  γεγονός  ότι,  η  απόφαση  αυτή  είναι  ατομική  και  όχι  κανονιστική και  αφορά 
παραχώρηση  χώρου στάθμευσης  σε υφιστάμενους χώρους νόμιμης στάθμευσης δεν 
συνιστά μέτρο κυκλοφοριακής ρύθμισης και κατά συνέπεια δεν δύναται να αναζητήσει  
νόμιμο έρεισμα   στις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57 Α/23-
3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ.

4. 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, 

5. Το  ότι  η  παραχώρηση  για  αποκλειστική  χρήση  σε  ιδιώτη  ή  η  μετατροπή  χρήσης  
υφιστάμενων νομοθετημένων θέσεων στάθμευσης, δεν αντιβαίνει σε καμία περίπτωση  
του άρθρου 34 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής  
Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ.

6. Την  αριθ.  137/2016  Απόφαση  Δ.Σ.  Έδεσσας   με  θέμα:   «Έκδοση  κανονιστικής  
απόφασης  που  αφορά   μέτρα  κυκλοφοριακής  ρύθμισης  στο  Δήμο  Έδεσσας»,  που  
συνοδεύεται  από την μελέτη με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη εμπορικού κέντρου και  
λοιπών σημαντικών  οδικών αξόνων  της  πόλης  Έδεσσας»  της  Ελένης  Χρ.  Λέτσα ως  
Αναδόχου,  με  επίβλεψη  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  Έδεσσας,  που  
θεωρήθηκε  &  ελέχθηκε  από  την  Δ/νση  Τεχν.  Υπ/σιών   Περιφερειακής  Ενότητας  
Πέλλας.

7. Το  αριθ.  πρωτ.  2251/24-04-2017  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  
Μακεδονίας-Θράκης/Δ/νση  Περιβάλλοντος  &  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  Κεντρ.  
Μακεδονίας  /Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού,   με θέμα:  «Έγκριση  
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις  οδούς Φιλίππου,  Αρχ.  Παντελεήμονα,  Μοναστηρίου  
και  Εγνατίας,  που  είναι  τμήματα  της  ΕΟ2 Θεσσαλονίκης  –Έδεσσας-Φλώρινας,  στα  
πλαίσια  της:  «Κυκλοφοριακής  μελέτης  εμπορικού  κέντρου  και  λοιπών  σημαντικών  
οδικών αξόνων της πόλης Έδεσσας» που συνοδεύει την  παραπάνω μελέτη (παραγρ. 6)

Και επειδή:

a. Στα σχέδια της  παραπάνω εγκεκριμένης μελέτης, στον χώρο της Πλ. Ελευθερίας,  
υφίστανται  μόνο δύο (2) θέσεις με σήμανση Ρ-69 -«Χώρος στάθμευσης με κάρτα»  
(βλ.  συνημμένο  σχέδιο)  και  καμία  θέση  στάθμευσης  περιορισμένης  χρονικής  
διάρκειας-Φ/Ε, 

b. Ο  χρόνος  της  παραπάνω  παραγράφου  2,   δεν  εξυπηρετεί  την  ανάγκη  
φορτοεκφόρτωσης  προϊόντων  του  φαρμακείου  της   εταιρίας   «Συστεγασμένα  
φαρμακεία B. Χρήστου-Δ. Γκίκας Ο.Ε.» που βρίσκεται  στην οδό  Θεοτοκόπουλου  
αρ. 5 στην Έδεσσα,

c. Δεν υπάρχει θέση στάθμευσης περιορισμένης χρονικής διάρκειας-Φ/Ε στην Πλ.  
Ελευθερίας, για χρήση από πελάτη της αιτούσας επιχείρησης αλλά και για χρήση  
από  οποιασδήποτε επιχείρησης της περιοχής γύρω από την πλατεία (βλ. την από  
20-11-17 αίτηση θέσης Φ/Ε της  «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» που βρίσκεται  στην Πλ.  
Ελευθερίας),

Υπάρχει η δυνατότητα, να γίνει μετατροπή μίας ή και των δύο αυτών θέσεων της παρ. (a),  
σε θέσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας-Φ/Ε. Η  μεν 1η  να  παραχωρηθεί για χρήση 
αποκλειστικά του  της εταιρίας   «Συστεγασμένα φαρμακεία  B.  Χρήστου-Δ.  Γκίκας  Ο.Ε.» 
(όπως έχει ήδη παραχωρηθεί σε άλλα φαρμακεία), η δε 2η για την εξυπηρέτηση όλων των 
καταστημάτων της γύρω περιοχής, όπως φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο. 
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Οι παραπάνω τροποποιήσεις της χρήσης των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης, συνάδουν  
με  τα  κυκλοφοριακά  δεδομένα  της  οδού  (Πλ.  Ελευθερίας)  και   δεν  ανατρέπουν  το  
καθεστώς κυκλοφορίας ή στάθμευσης.

Σε περίπτωση θετικής απόφασης , η κάθετη σήμανση θα πρέπει γίνει με τοποθέτηση του  
στύλων  (πρίν τον  χώρο  διαγράμμισης  κατά  την  φορά  κυκλοφορίας  οχημάτων)  με  
τοποθέτηση στο ανώτερο σημείο τους πινακίδων εγκεκριμένου τύπου Ρ-43-«Απαγορεύεται  
η στάθμευση- στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας» σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

Ειδικά  για  την  θέση  για  αποκλειστική  χρήση  του  φαρμακείου  της   «Συστεγασμένα  
φαρμακεία B. Χρήστου-Δ. Γκίκας Ο.Ε.» (θέση 1 σχεδίου) θα πρέπει κάτω από την πινακίδα  
Ρ-43,   να   τοποθετηθεί   2η πρόσθετη  πινακίδα  (παραλληλόγραμμη,  λευκή  με  μαύρα  
γράμματα),  που  να γράφει   ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ για 
χρήση τoυ φαρμακείου  Δ. Γκίκα (αριθ. …/18 Απόφ. Δ.Σ. Έδεσσας), της οποίας  η δαπάνη  
θα  βαρύνει την  «B. Χρήστου-Δ. Γκίκας Ο.Ε.».

         Μετά τα παραπάνω, σας  διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό για να αποφασίσετε  
αρμοδίως.

Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πως η 
Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας με την αριθ. 19/2018 απόφασή της γνωμοδότησε θετικά 
στο Δ. Σ. στην παραχώρηση χώρου προσωρινής στάθμευσης –Φ/Ε στην Πλ. Ελευθερίας 
της πόλης της Έδεσσας. Πρότεινε επιπλέον στα μέλη, πριν να εισηγηθεί το θέμα η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης, να 
ζητήσει η Υπηρεσία  και τη σχετική γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας 
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
          Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 9332/18-5-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, την αριθ. 19/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας 
Έδεσσας 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 ζητηθεί από τη Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, η σχετική 

γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας για την παραχώρηση ή μη θέσης 
προσωρινής στάθμευσης - φορτοεκφόρτωσης στην Πλ. Ελευθερίας της Έδεσσας, 
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο σημείο της 
παρούσας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 20/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 8/6/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος,  Δημήτριος 
Ταπαζίδης,  Μαρία Βλάχου –Κατσάρα.

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