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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2018
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΗ Η ΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΑΠΟ 
ΟΔΟ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ ΩΣ ΠΕΛΛΗΣ).   

Σήμερα Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 12:00 
μ.μ., συνεδρίασε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου,  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 11816/28-6-2018 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. Ελισάβετ Φράγκου–Κυανίδου 
Αντιπρόεδρος.

1. Ελισάβετ Φράγκου–Κυανίδου 
Αντιπρόεδρος Τακτικό μέλος, 
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 αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  την αριθ. πρωτ. 9887/25-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Έχοντας υπόψη:

1. Την από 16-05-2018  αίτηση των Λ. Δίτσου, Γ. Αμπατζίδου, Π. Γκιούσμη  κ.λ.π.,  
ιδιοκτητών  επιχειρήσεων επί της οδού Αγ. Δημητρίου της πόλης Έδεσσας, με την οποία  
αιτούνται αλλαγή της στάθμευσης στην οδό Αγ. Δημητρίου,  από την διασταύρωσή της με  
την οδό  Π. Γρηγορίου Ε΄ ως  την οδό Πέλλης και συγκεκριμένα, από μηνιαία εναλλαγή  
(μονά-ζυγά),  σε  σταθερή  στάθμευση  στην  αριστερή  πλευρά  της  οδού   κατά  την  φορά  
κίνησης των οχημάτων.

1



2. Το γεγονός ότι, η απόφαση αυτή  είναι ατομική και  όχι κανονιστική, 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.

3. 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, 

4. Το γεγονός ότι  σήμερα, στο τμήμα της οδού Αγ. Δημητρίου,  από την διασταύρωσή  
της με την οδό  Π. Γρηγορίου Ε΄ ως  την οδό Πέλλης, ισχύει το σύστημα στάθμευσης με  
μηνιαία εναλλαγή «μονά-ζυγά».

5. Ότι η προτεινόμενη από τους αιτούντες αλλαγή στην στάθμευση, στο τμήμα της οδού  
του θέματος, 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.

σας  διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό για να αποφασίσετε αρμοδίως.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης,  για σταθερή στάθμευση στην αριστερή πλευρά της  

οδού  Αγ. Δημητρίου, από την διασταύρωσή της με την οδό  Π. Γρηγορίου Ε΄ ως  την οδό  
Πέλλης, θα πρέπει να τοποθετηθεί κάθετη σήμανση Ρ-40 «Απαγορεύεται  η στάση και η  
στάθμευση», στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Δημητρίου, στα δεξιά κατά την φορά κίνησης  
των οχημάτων,  σύμφωνα με  τον  Κ.Ο.Κ.  όπως  φαίνεται  στο  συνημμένο  στην  παρούσα 
απόσπασμα  χάρτη  πόλης  Έδεσσας-Σκαρίφημα  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &  Π.Δ.Ε.  και  
συγκεκριμμένα:

  α) Ένα Ρ-40, στην συμβολή με Π. Γρηγορίου Ε΄ και 
  β) Ένα Ρ-40, στο σημείο μετά την καμπή της οδού Αγ. Δημητρίου (στο  όριο  του  

καταστήματος Π. Γκιούσμη).
Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πως η 

Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας με την αριθ. 23/2018 απόφασή της γνωμοδότησε θετικά 
στη λήψη απόφασης για σταθερή στάθμευση στην αριστερή πλευρά της οδού  Αγ. 
Δημητρίου, από την διασταύρωσή της με την οδό  Π. Γρηγορίου Ε΄ ως  την οδό Πέλλης.

Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δημ. Ταπαζίδης ανέφερε ότι η σταθερή 
στάθμευση τη δεξιά πλευρά στην κάθοδο της οδού Αγίου Δημητρίου θα βόλευε 
περισσότερο τη ροή των οχημάτων στην περιοχή.

Ενόψει τον ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής να ζητήσει η υπηρεσία και τη γνώμη της Αστυνομικής Δ/νσης για το θέμα και 
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. 9887/25-5-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, την αριθ. 23/2018 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
   Να  ζητηθεί  από  τη  Δ/νση  Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας  του  Δήμου,  η  σχετική 

γνωμοδότηση  του  Τμήματος  Τροχαίας  Έδεσσας  για  την  σταθερή  στάθμευση  στην 
αριστερή πλευρά της οδού  Αγ. Δημητρίου, από την διασταύρωσή της με την οδό  Π. 
Γρηγορίου  Ε΄  ως   την  οδό  Πέλλης, με  τοποθέτηση  κάθετης  σήμανσης  Ρ-40 
«Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση», στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Δημητρίου, στα 
δεξιά κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. όπως φαίνεται στο 
συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα χάρτη πόλης Έδεσσας-Σκαρίφημα της Δ/νσης 
Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. και συγκεκριμμένα:

  α) Ένα Ρ-40, στην συμβολή με Π. Γρηγορίου Ε΄ και 
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  β) Ένα Ρ-40, στο σημείο μετά την καμπή της οδού Αγ. Δημητρίου (στο  όριο  του 
καταστήματος Π. Γκιούσμη).

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:45 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 23/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 4/7/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελισάβετ  Φράγκου  -Κυανίδου,  Δημήτριος 
Ταπαζίδης,  Μαρία Βλάχου –Κατσάρα.

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

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Δήμαρχος.
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