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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2018
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».

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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 9727/23-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη

1. την  Α.Π.  317/25-01-2018  (ΑΔΑ:  ΨΕΤΖ7ΛΛ-ΨΟ7)  πρόσκληση,   με  την  οποία  
καλείται  ο  Δήμος Έδεσσας  ως δυνητικός  δικαιούχος για την υποβολή πρότασης  
χρηματοδότησης  της  πράξης  με  τίτλο “Αυτοματοποιημένο  σύστημα κοινόχρηστων  
ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας”, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»,   Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ04  
«Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του  
άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  
Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ)  με  τίτλο  «Αστική   κινητικότητα  στις  
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περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της  
πόλης της Έδεσσας». 

2. Το  Παράρτημα:  Αναλυτικό  Πρότυπο  Παρεμβάσεων  (παρέμβαση  2.1.2  
Αυτοματοποιημένο  σύστημα  κοινόχρηστων  ποδηλάτων  Δήμου  Έδεσσας),  την  
περιγραφή  του  φυσικού  αντικειμένου  στην  οποία  αναφέρεται:  Το  Σύστημα  θα  
αποτελείται  από 1 Κεντρικό σταθμό με δυνατότητα εγγραφής, 3 Περιφερειακούς  
σταθμούς χωρίς δυνατότητα εγγραφής, 24 ποδήλατα και 34 θέσεις στάθμευσης (10  
θέσεις ο κεντρικός σταθμός, από 8 οι υπόλοιποι τρεις).    

3. Την Α.Π. 26825/15-11-2017  - Αρ.107 απόφαση ορισμού ομάδων προετοιμασίας  
και  ωρίμανσης  έργων  για  χρηματοδότηση  στο  πλαίσιο  της  εγκεκριμένης  
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) Δήμου Έδεσσας,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

      Για την λήψη κανονιστικής απόφασης για:
1. Την έγκριση της εγκατάστασης του συστήματος των  4 σταθμών αποτελούμενοι από  

1  Κεντρικό  σταθμό  με  δυνατότητα  εγγραφής,  3  Περιφερειακούς  σταθμούς  χωρίς  
δυνατότητα εγγραφής, 24 ποδήλατα και  34 θέσεις στάθμευσης (10 θέσεις ο κεντρικός  
σταθμός, από 8 οι υπόλοιποι τρεις).

2. Τον  καθορισμό  των  θέσεων  εγκατάστασης  του  συστήματος  των   4  σταθμών  
σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια ως εξής:
i. Πάρκο Καταρρακτών – δίπλα από το νέο κέντρο πληροφόρησης : Κεντρικός 

σταθμός μονής  όψης  - 10 θέσεων. Περιλαμβάνεται κιόσκι με δυνατότητα εγγραφής. 
Ενδεικτικές Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,60μ Χ 8,00μ

ii. Επί της οδού Ρίζου (συμβολή με οδό Δημοκρατίας – έναντι Hondos Center) 
παράλληλα με το τοιχίο του ποταμιού    : 1ος Περιφερειακός Σταθμός μονής  όψης  -  
8 θέσεων.

Ενδεικτικές  Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ  Χ 6,00μ.
iii. Πλατεία Αιγών (Δημαρχείο) :   2ος Περιφερειακός  σταθμός μονής  όψης  -  8  

θέσεων.
Ενδεικτικές Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ Χ 6,00μ.

iv. Έναντι  σταθμού  ΟΣΕ-  Κ.Χ.  με  ξύλινες  κατασκευές   (παράλληλα  στην  
περίφραξη του όμορου οικοπέδου)  :  3ος  Περιφερειακός σταθμός μονής  όψης  - 8  
θέσεων

Ενδεικτικές  Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ  Χ 6,00μ.
      Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πως η 
Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας με την αριθ. 21/2018 απόφασή της γνωμοδότησε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη κανονιστικής απόφασης για:

1. Έγκριση της εγκατάστασης του συστήματος των  4 σταθμών αποτελούμενοι από 
1  Κεντρικό  σταθμό  με  δυνατότητα  εγγραφής,  3  Περιφερειακούς  σταθμούς  χωρίς 
δυνατότητα εγγραφής, 24 ποδήλατα και 34 θέσεις στάθμευσης (10 θέσεις ο κεντρικός 
σταθμός, από 8 οι υπόλοιποι τρεις).

2. Τον  καθορισμό  των  θέσεων  εγκατάστασης  του  συστήματος  των  4  σταθμών 
σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια ως εξής:
i. Πάρκο Καταρρακτών – δίπλα από το νέο κέντρο πληροφόρησης : Κεντρικός 

σταθμός μονής  όψης  - 10 θέσεων. Περιλαμβάνεται κιόσκι με δυνατότητα εγγραφής. 
Ενδεικτικές Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,60μ Χ 8,00μ

ii. Επί  της  οδού  Ρίζου  (συμβολή  με  οδό  Δημοκρατίας  –  έναντι  Hondos 
Center) παράλληλα με το τοιχίο του ποταμιού    :  1ος Περιφερειακός Σταθμός 
μονής  όψης  - 8 θέσεων.

Ενδεικτικές  Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ  Χ 6,00μ.
iii. Πλατεία Αιγών (Δημαρχείο) :  2ος Περιφερειακός  σταθμός μονής  όψης  - 8 

θέσεων.
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Ενδεικτικές Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ Χ 6,00μ.
iv. Έναντι  σταθμού  ΟΣΕ-  Κ.Χ.  με  ξύλινες  κατασκευές   (παράλληλα  στην 

περίφραξη του όμορου οικοπέδου)  :  3ος  Περιφερειακός σταθμός μονής  όψης  - 8 
θέσεων

Ενδεικτικές  Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ  Χ 6,00μ.
 Αναφορικά με όλα τα ανωτέρω ο Περόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάλεσε τα μέλη 

να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 9727/23-5-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, την αριθ. 21/2018 απόφαση της Δημοτικής 
Κοινότητας Έδεσσας καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
           Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης για:

1. Έγκριση της εγκατάστασης του συστήματος των  4 σταθμών αποτελούμενοι από 
1  Κεντρικό  σταθμό  με  δυνατότητα  εγγραφής,  3  Περιφερειακούς  σταθμούς  χωρίς 
δυνατότητα εγγραφής, 24 ποδήλατα και 34 θέσεις στάθμευσης (10 θέσεις ο κεντρικός 
σταθμός, από 8 οι υπόλοιποι τρεις).

2. Τον  καθορισμό  των  θέσεων  εγκατάστασης  του  συστήματος  των  4  σταθμών 
σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια ως εξής:
i. Πάρκο Καταρρακτών – δίπλα από το νέο κέντρο πληροφόρησης : Κεντρικός 

σταθμός μονής  όψης  - 10 θέσεων. Περιλαμβάνεται κιόσκι με δυνατότητα εγγραφής. 
Ενδεικτικές Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,60μ Χ 8,00μ

ii. Επί  της  οδού  Ρίζου  (συμβολή  με  οδό  Δημοκρατίας  –  έναντι  Hondos 
Center) παράλληλα με το τοιχίο του ποταμιού    :  1ος Περιφερειακός Σταθμός 
μονής  όψης  - 8 θέσεων.

Ενδεικτικές  Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ  Χ 6,00μ.
iii. Πλατεία Αιγών (Δημαρχείο) :  2ος Περιφερειακός  σταθμός μονής  όψης  - 8 

θέσεων.
Ενδεικτικές Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ Χ 6,00μ.

iv. Έναντι  σταθμού  ΟΣΕ-  Κ.Χ.  με  ξύλινες  κατασκευές   (παράλληλα  στην 
περίφραξη του όμορου οικοπέδου)  :  3ος  Περιφερειακός σταθμός μονής  όψης  - 8 
θέσεων

Ενδεικτικές  Διαστάσεις κατάληψης χώρου:   3,50μ  Χ 6,00μ.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:45 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 21/2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 12/6/2018

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 κα Ασημακοπούλου Χριστίνα.
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