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ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2016
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ   
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ».

Σήμερα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 22502/26-10-2016 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. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. 
Μαρία Βλάχου- Κατσάρα, 4. Δημήτριος Γιώγας, 5. Μιχάλης Φουνταλής.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2.Βασίλειος Δημητριάδης. 

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.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 22027/20-10-2016  εισήγηση της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας η οποία αναφέρει τα εξής: 

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’/8-6-2006): «Κύρωση του  

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» - Δ.Κ.Κ.
2. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της  

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το  γεγονός  ότι,  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 87Α’/7-6-2010): Νέα  
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  
Πρόγραμμα Καλλικράτης
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α’/23-3-1999)  
«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ. όπου αναφέρεται  «Μέτρα  
που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονοδρόμων,  
ποδηλατο-δρόμων  και  κατευθύνσεων  της  κυκλοφορίας,  στην  προτεραιότητα  
οδών,  στην  αλλαγή  της  διατομής  του  οδοστρώματος  ή  της  οδού,  στον  
προσδιορισμό  και  τη  λειτουργία  των  χώρων  στάθμευσης  οχημάτων  σε  
κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην  
επιβολή  περιορισμών  ή  απαγορεύσεων  κυκλοφορίας  ή  στάθμευσης,  
λαμβάνονται  με  αποφάσεις  του  Νομαρχιακού  ή  Δημοτικού  ή  Κοινοτικού  
Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές  
Υπηρεσίες  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Οι  αποφάσεις  αυτές  
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας…..»

5. Την αριθ. 95/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για  
απευθείας  ανάθεση  της  μελέτης  «Κυκλοφοριακή  Μελέτη  Ανάπλασης  
Κλεισοχωρίου» 

6. Την «Κυκλοφοριακή  Μελέτη  Ανάπλασης  Κλεισοχωρίου»,  η  οποία εκπονήθηκε  
από την κ. Ιουλία Δεληγιαννίδου και εντάχθηκε στην μελέτη ανάπλασης του εν  
λόγω οικισμού με αριθ. 42/2013

7. Την αριθ. 152/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με  
την οποία παραλήφθηκε η «Κυκλοφοριακή Μελέτη Ανάπλασης Κλεισοχωρίου»

8. Την αριθ. 269/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με  
την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου»

9. Την, αριθ. 36258/27.12.2013, υπογεγραμμένη σύμβαση με τον ανάδοχο του  
έργου «Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου»

10. Το,  αριθ.  37831/16.12.2014  έγγραφό  μας  προς  την  ΕΕΤΑΑ  για  την  
Προσαρμογή της Οριζοντιογραφίας της μελέτης για το έργο «Ανάπλαση Οικισμού  
Κλεισοχωρίου» προκειμένου να υποβληθεί σχετικός ΑΠΕ.

11. Το, αριθ. 863/24.02.2015 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ, βάσει του οποίου εγκρίθηκε ο  
1ος ΑΠΕ  του  έργου  «Ανάπλαση  Οικισμού  Κλεισοχωρίου»,  βάσει  της  
προσαρμοσμένης οριζοντιογραφίας

12. Την, από 13.05.2016, βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για το έργο «Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου»

13. Την ανάγκη για αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον οικισμό  
του Κλεισοχωρίου, στην περιοχή όπου έλαβε χώρα το έργο της ανάπλασης, βάσει  
της  κυκλοφοριακής  μελέτης  –  σήμανσης,  όπως  αυτή  εφαρμόστηκε  –  
κατασκευάστηκε από τον ανάδοχο (βλ. σχετικό σχέδιο).

Εισηγούμαστε
την λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης στον  

οικισμό του Κλεισοχωρίου, στην περιοχή όπου έλαβε χώρα το έργο της ανάπλασης και  
συγκεκριμένα:

• Οδός  ΟΔ-1:  Στο  τμήμα  μεταξύ  των  Ο.Τ.  9  και  16  και  των  Ο.Τ.  10  και  17  
εφαρμόζεται μονοδρόμηση με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Στο τμήμα  
μεταξύ των Ο.Τ. 11 και 17 προτείνεται αμφίδρομη κυκλοφορία.

• Οδός ΟΔ-2: Εφαρμόζεται αμφιδρόμηση σε όλο το μήκος της.
• Οδός ΟΔ-3: Εφαρμόζεται μονοδρόμηση με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά.
• Οδός ΟΔ-4: Εφαρμόζεται μονοδρόμηση με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά.
• Οδός ΟΔ-5: Εφαρμόζεται μονοδρόμηση με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά.
• Οδός ΟΔ-6: Προτείνεται αμφιδρόμηση σε όλο το μήκος της.
• Οδός ΟΔ-7: Το εξεταζόμενο στην παρούσα μελέτη τμήμα αφορά στο τμήμα μεταξύ  

των Ο.Τ. 14, 21 και Ο.Τ. 22 στο οποίο εφαρμόζεται η μονοδρόμησή του.
• Οδός ΟΔ-8: Εφαρμόζεται  μονοδρόμηση με κατεύθυνση από νοτιοανατολικά προς  

βορειοδυτικά.
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• Οδός ΟΔ-9: Εφαρμόζεται μονοδρόμηση με κατεύθυνση από νότια προς βόρεια.
• Οδός ΟΔ-10: Στο τμήμα μεταξύ των Ο.Τ. 11 και 12 εφαρμόζεται αμφιδρόμηση ενώ  

στο τμήμα μεταξύ των Ο.Τ. 18 και 19 εφαρμόζεται  μονοδρόμηση με κατεύθυνση  
από βόρεια προς νότια.

• Οδός  ΟΔ-11:  Εφαρμόζεται  μονοδρόμηση  σε  όλο  το  μήκος  με  κατεύθυνση  από  
βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά.

• Οδός ΟΔ-12: Εφαρμόζεται αμφιδρόμηση σε όλο το μήκος της.
• Οδός ΟΔ-13: Εφαρμόζεται μονοδρόμηση με κατεύθυνση από βόρεια προς νότια.
• Οδός ΟΔ-14: Εφαρμόζεται μονοδρόμηση με κατεύθυνση από βόρεια προς νότια.
• Σε  όλες  τις  οδούς  τοποθετείται  κατάλληλη  κατακόρυφη  σήμανση  (υποχρεωτική  

διακοπή πορείας,  απαγόρευση στάσης και  στάθμευσης, απαγόρευση της δεξιάς ή  
αριστερής στροφής, απαγόρευση της εισόδου οχημάτων κλπ)

• Επίσης, από την αρχική μελέτη,  αλλά και  την εκτελεσθείσα οριζοντιογραφία του  
εκτελεσθέντος έργου, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης των οχημάτων σε διάφορα  
σημεία της ανάπλασης, προκειμένου να εξυπηρετούνται τόσο, οι κάτοικοι, αλλά και  
οι επισκέπτες του οικισμού.

 Στο αντίστοιχο σχέδιο παρουσιάζονται όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η  
κατακόρυφη σήμανση που αναφέρονται στα παραπάνω.

Επιπλέον ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής πως η Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας 
με την αριθ. 53/2016 απόφασή της γνωμοδότησε θετικά στη λήψη κανονιστικής 
απόφασης για εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης στον οικισμό του Κλεισοχωρίου, 
στην περιοχή όπου έλαβε χώρα το έργο της ανάπλασης.
         Ενόψει τω ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
         Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 22027/20-10-2016 εισήγηση 
της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &  Πολεοδομίας,  την  αριθ.  53/2016  απόφαση  της  Δημοτικής 
Κοινότητας καθώς και  τις διατάξεις των άρθρων  73 και 75 του 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 

εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης στον οικισμό του Κλεισοχωρίου, στην περιοχή 
όπου έλαβε χώρα το έργο της ανάπλασης, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σκεπτικό της 
παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 57/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 1/11/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –
Κατσάρα,  Δημήτριος  Γιώγας,  Μιχάλης 
Φουνταλής.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Δ/νση Τ. Υ. & Περιβάλλοντος.
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