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ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60/2016
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   WATERNET  .  

Σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
14:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 23975/10-11-2016 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 έξι (6) από τα εφτά 
(7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. 
Μαρία  Βλάχου-  Κατσάρα,  4.  Βασίλειος  Δημητριάδης,  5.  Μιχάλης  Φουνταλής,  6. 
Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα (Αναπλ. μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2 Δημήτριος Γιώγας.

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.

Στην συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται κι ο συντονιστής της ομάδας έργου κ. 
Γ. Μπλάγας για περεταίρω διευκρινήσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. 15085/10-11-2016 εισήγηση της ομάδας 
έργου η οποία αναφέρει τα εξής:
          Με την αριθ. 46/2016 (αριθ. πρωτ. 15085/21-07-2016) Απόφαση Δημάρχου  

συγκροτήθηκε ομάδα έργου με σκοπό τον καθορισμό των θέσεων τοποθέτησης των οικίσκων  

ελέγχου επισκεπτών και των ενημερωτικών πινακίδων του έργου Waternet, αποτελούμενη από  

τους:

1. Γεώργιο Μπλάγα, Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου, ως συντονιστή

2. Ευάγγελο Κυριακού, υπάλληλο της ΔΗΚΕΔΕ
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3. Ελισσάβετ Αντωνιάδου, υπάλληλο του Δήμου Έδεσσας

Κατόπιν συζητήσεων με την Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής  

Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Έδεσσας η οποία είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση του έργου  

“WATER.NET (Water Protection Thematic Park Actions)“, καθώς και αυτοψίας που 

διενεργήθηκε στην περιοχή των Καταρρακτών και των Μύλων η ομάδα έργου εισηγείται προς το  

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας τα εξής:

1) Στην περιοχή του πάρκου των Καταρρακτών και των Μύλων προτείνεται να τοποθετηθούν πέντε  

(5) οικίσκοι ελέγχου διαδρομής των επισκεπτών, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο διάγραμμα  

(διαγρ. 1) και τις φωτογραφίες (φωτ. 1, 2, 3, 4, 5).

2) Αντίστοιχα στην ίδια περιοχή προτείνεται να τοποθετηθούν δώδεκα (12) πινακίδες σήμανσης και  

δύο (2) πινακίδες αναφοράς, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο διάγραμμα (διαγρ. 2) και τις 

φωτογραφίες (φωτ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).

3) Τέλος στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου των Καταρρακτών, αν και δεν αποτελεί αντικείμενο  

της ορισθείσας ομάδας έργου, πλην όμως θα συντελέσει στην ολοκλήρωση του έργου, προτείνεται  

να τοποθετηθεί κινητό κέντρο πληροφόρησης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο διάγραμμα (διαγρ. 
3) και τις φωτογραφίες (φωτ. 20).

        Σε ότι αφορά την τοποθέτηση των οικίσκων ελέγχου διαδρομής επισκεπτών και του κινητού  

κέντρου πληροφόρησης αυτών κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι κατόπιν της έγκρισης  

τοποθέτησης του εν λόγω εξοπλισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εκδοθεί για την  

τοποθέτησή τους άδεια μικρής κλίμακας ως προσωρινές κατασκευές από το αρμόδιο τμήμα της  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ. 55174 (ΦΕΚ 

2605Β/2013).

Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής πως η Δημοτική 
Κοινότητα Έδεσσας με την αριθ.  59/2016 απόφασή της γνωμοδότησε ομόφωνα στον 
καθορισμό των θέσεων τοποθέτησης των οικίσκων ελέγχου επισκεπτών και των 
ενημερωτικών πινακίδων, όπως αυτά παρουσιάστηκαν από την ομάδα έργου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Γ. Μπλάγα ο οποίος παρουσίασε 
αναλυτικά τα σημεία τοποθέτησης των οικίσκων ελέγχου επισκεπτών και ενημερωτικών 
πινακίδων του έργου Water Net κι απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για 
τα υλικά κατασκευής του κέντρου πληροφόρησης, για το αν είναι καλαίσθητο, για το 
πώς θα γίνεται η καταγραφή των επισκεπτών από τους οικίσκους, τις διαστάσεις τους 
και γενικά σε θέματα που σχετίζονταν με τη χρησιμότητα της τοποθέτησης των 
οικίσκων.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της την αριθ. πρωτ. 15085/10-11-2016 εισήγηση της ομάδας έργου Δήμου, την αριθ. 
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59/2016 απόφαση της  Δημοτικής Κοινότητας  Έδεσσας  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 κατά πλειοψηφία

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό των 
θέσεων τοποθέτησης των οικίσκων ελέγχου επισκεπτών και των ενημερωτικών 
πινακίδων, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στα συνημμένα σχέδια τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Τα μέλη της Επιτροπής Βασ. Δημητριάδης και Μιχ. Φουνταλής ψηφίζουν λευκό 
κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
15:10 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 60/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 17/11/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –
Κατσάρα,  Βασίλειος  Δημητριάδης, 
Μιχάλης Φουνταλής, Αναστασία Ιατρίδου- 
Βλαδίκα (Αναπλ. μέλος).

    

     
Εσωτερική Διανομή:
-  Ομάδα Έργου
1. Γεώργιος Μπλάγας.
2. Ευάγγελος Κυριακού.
3. Ελισσάβετ Αντωνιάδου.
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