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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ.
Σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και
ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 29921/11-12-2017 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
2. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος.
3. Ελισάβετ
Φράγκου–Κυανίδου,
Τακτ.
μέλος,
4. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος,
5. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος).
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και προτείνει να
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σημειακή – συμπλήρωση –
τροποποίηση του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής
Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας, εντός του Εγκεκριμένου
Ρυμοτομικού Σχεδίου (Διανομή Οικισμού, έτους 1977) της Τοπικής Κοινότητας
Ζέρβης.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση – τροποποίηση του
εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ (Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής
Πόλης) του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας, νυν Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας
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του Δήμου Έδεσσας, σε εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος της
Δημοτικής Κοινότητας Άρνισσας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας εκθέτει στα μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 29539/6-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης
Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
Στις 23-05-2016, το Δ.Σ. Έδεσσας με την αριθ. 137/2016 απόφασή του, ενέκρινε
την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (β σχετικό), που αφορούσε την λήψη
μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο εμπορικό κέντρο της Έδεσσας, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη από την Τ.Υ. «Κυκλοφοριακή μελέτη εμπορικού κέντρου και λοιπών
σημαντικών αξόνων της πόλης της Έδεσσας», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με
τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών.
Ακολούθως, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με την αριθ.2251/2404-2017 απόφασή της ενέκρινε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Φιλίππου, Αρχ.
Παντελεήμονος, Μοναστηρίου και Εγνατίας, που είναι τμήματα της ΕΟ2 ΘεσσαλονίκηςΈδεσσας-Φλώρινας, αφού προηγουμένως το τμήμα αυτό της κυκλοφοριακής μελέτης
εγκρίθηκε και συνυπογράφηκε από την ΠΚΜ/Δνση Τεχν.Έργων ΠΕ Πέλλας (12 ος
2016).
Τα νέα μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο εμπορικό κέντρο της πόλης άρχισαν να
ισχύουν την 01/07/2017, δυνάμει της αριθ. 2501/1/225.ια/24-6-2017 απόφασης
της Δ/νσης Αστυνομίας Πέλλας με τίτλο «Προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας στην
πόλη της Έδεσσας, επί των οδών Φιλίππου, Αρχ. Παντελεήμονα, Μοναστηρίου και
Εγνατίας, που είναι τμήματα της ΕΟ2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας-Φλώρινας στα πλαίσια
της «Κυκλοφοριακή μελέτη εμπορικού κέντρου και λοιπών σημαντικών αξόνων της
πόλης της Έδεσσας», κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2017 έως και 31-12-2017»
Πλησιάζοντας προς τη λήξη της ως άνω περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και
κρίνοντας ότι τα εφαρμοζόμενα μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο εμπορικό κέντρο
είναι κατά βάση επιτυχημένα,
Εισηγούμαστε :
Τη λήψη απόφασης για οριστική εφαρμογή των μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στο εμπορικό κέντρο της Έδεσσας σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη,
με τις ακόλουθες σημειακές τροποποιήσεις :
Διατήρηση των δύο υφιστάμενων εσοχών στάθμευσης στο βορεινό πεζοδρόμιο
απέναντι από την Πλατεία Ελευθερίας, και επέκταση κατά μήκος της μιας από
αυτές ώστε να εξυπηρετεί πλέον 4 Ι.Χ. οχήματα.
2. Αύξηση πλάτους κυκλοφοριακής λωρίδας των κατευθύνσεων
-από την οδό Αρχ. Παντελεήμονος προς τη Μοναστηρίου από 3,25μ σε 3,65μ
1.

-από την Αρχ. Παντελεήμονος προς την Εγνατία από 3,50μ σε 3,60μ και
-στη διπλή κατεύθυνση επί της Μοναστηρίου (εντός των ορίων της περιοχής
μελέτης) από 3,00μ σε 3,30μ.
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Οι παραπάνω αλλαγές προέρχονται από διόρθωση λάθους αρχικής αποτύπωσης.
Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στην απόληξη του πεζοδρόμου της οδού
Δημοκρατίας και στη γωνία των Taxi και Εθνικής Τραπέζης. Παράλληλα,
εγκιβωτίζονται σε εσοχή από την μια τους πλευρά οι θέσεις στάθμευσης
εκατέρωθεν στην Αρχ. Παντελεήμονος.
4. Μεταφορά της υφιστάμενης διάβασης πεζών επί της οδού Εγνατίας σε μεγαλύτερη
απόσταση από τη στροφή. Παράλληλη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου επί του
Ο.Τ.190 στο τμήμα επαφής με την Εγνατία.
3.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν την σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας
Έδεσσας και υπάρχει η διαβεβαίωση ότι θα εγκριθούν και από την ΠΚΜ/ΔΤΕ ΠΕ
Πέλλας, η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία επί της Ε.Ο.
Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ελισάβετ Φράγκου- Κυανίδου δεν
συμφωνεί και δεν ψηφίζει θετικά στη λήψη της απόφασης γιατί το πλέγμα των
ρυθμίσεων που προτείνεται υποχρεώνει στη διέλευση των μεγάλων οχημάτωνλεωφορείων από την Πλ. Ελευθερίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές
κυκλοφοριακές καθυστερήσεις και κυρίως να μην υπάρχουν εναλλακτικές κινήσεις.
Επιπλέον το μέλος της Επιτροπής Δημ. Ταπαζίδης μαζί με τον Πρόεδρο Δημ.
Γιάννου πρότειναν τη λήψη απόφασης για οριστική εφαρμογή των μέτρων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο εμπορικό κέντρο της Έδεσσας σύμφωνα με την
εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, με τις κάτωθι τροποποιήσεις στο 3ο σημείο της
εισήγησης της υπηρεσίας:
α) Κατάργηση των θέσεων στάθμευσης στην αριστερά πλευρά της οδού Αρχ.
Παντελεήμονος ( κατεύθυνση ανατολή προς δύση).
β) Μικρή διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της οδού Μοναστηρίου (δεξιά πλευρά) έως
την συμβολής της με την έξοδο της οδού Δημοκρατίας ώστε να αποτραπεί η
παράνομη στάθμευση.
γ) Μικρή διαπλάτυνση της οδού Δημοκρατίας έως τα όρι της με την οδό Αρχ.
Παντελεήμονος (αριστερή πλευρά)
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας
με την αριθ. 35/2017 απόφασή της γνωμοδότησε θετικά στην λήψη απόφασης για
οριστική εφαρμογή των μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο εμπορικό κέντρο της
Έδεσσας σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, με τις σημειακές
τροποποιήσεις που εισηγήθηκε η υπηρεσίας και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 29539/6-12-2017 εισήγηση
της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθ. 35/2017 απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1
εδ. Α του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη μόνιμων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων αποδεχόμενη την εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, με τις
κάτωθι τροποποιήσεις:
α) Κατάργηση των θέσεων στάθμευσης στην αριστερά πλευρά της οδού Αρχ.
Παντελεήμονος ( κατεύθυνση ανατολή προς δύση).
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β) Μικρή διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της οδού Μοναστηρίου (δεξιά πλευρά) έως
την συμβολής της με την έξοδο της οδού Δημοκρατίας ώστε να αποτραπεί η
παράνομη στάθμευση.
γ) Μικρή διαπλάτυνση της οδού Δημοκρατίας έως τα όρι της με την οδό Αρχ.
Παντελεήμονος (αριστερή πλευρά)
Το μέλος Ελισάβετ Φράγκου –Κυανίδου μειοψηφεί για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
12:10 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 57/2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Δημήτριος Ταπαζίδης, Ελισάβετ Φράγκου-Κυανίδου,
Μαρία
Βλάχου
–Κατσάρα,
Κωνσταντίνος
Ακριβές 20/12/2017
Λαμπρόπουλος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας.
Εσωτερική Διανομή:
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. Πολεοδομίας & Προγραμματισμού
Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη

(Δ.Ε. Έδεσσας και
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