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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2016
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΔ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 25597/1-12-2016 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.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την  συνέχιση  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και  προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:
        ● Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό βλάστησης και κοπής ξερών δέντρων στον 
οικισμό Κερασιάς της Τ. Κ. Καρυδιάς.
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
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         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 23998/10-11-2016  εισήγηση της 

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας η οποία αναφέρει τα εξής: 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρου  79 & 82 του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» - Δ.Κ.Κ.

2. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της  
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Το γεγονός ότι,  η απόφαση αυτή  είναι  ατομική και  όχι  κανονιστική και  αφορά 
παραχώρηση   χώρου  στάθμευσης  σε  υφιστάμενους  χώρους  νόμιμης  στάθμευσης  δεν  
συνιστούν 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.

4. Το άρθρο 4 του Ν.2696/99 (ΦΕΚ-57Α/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής  
Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ.,

5. Το ότι  στην  διασταύρωση   τριών  οδών (μικρή πλατεία)  χωρίς  πεζοδρόμια,   που  
βρίσκεται  στην  Βορειοδυτική  πλευρά  της  περίφραξης  με  είσοδο  του  6/Θ Δημοτικού 
Σχολείου Άρνισσας, επιτρέπεται η στάθμευση.   

6. Η αρ. πρωτ. 93/20-9-2016 αίτηση του  6/Θ Δημοτικού Σχολείου Άρνισσας. 

Και επειδή, μετά από αυτοψία μηχανικών της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. διαπιστώθηκε ότι,  
ενώ δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στην ΒΔ πλευρά της περίφραξης με είσοδο του Δ. Σχολείου 
Άρνισσας,   είναι  σταθμευμένα  εκεί  αγροτικά  οχήματα  (τρακτέρ  με  βυτίο-ψεκαστικό,  
τρακτέρ με σκαπτικό-φαγάνα κλπ), που δημιουργούν πρόβλημα στη διέλευση των παιδιών  
κατά την είσοδο & έξοδό τους από σχολείο. 

Για την επίλυση του  προβλήματος αυτού λόγω της ανεξέλεγκτης στάθμευσης αγροτικών  
οχημάτων   κατά  μήκος  της  ΒΔ  περίφραξης  με  είσοδο  του  6/Θ  Δημοτικού  Σχολείου  
Άρνισσας

Εισηγούμαστε

Την κατασκευή σήμανσης, κατά μήκος της ΒΔ περίφραξης του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου  
Άρνισσας,   όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Οριζόντια σήμανση:   Κατά μήκος της ΒΔ περίφραξης του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου  
Άρνισσας (μήκους 26,00μ.), κατασκευή διαγράμμισης επί της ασφάλτου, αρχικά πλάτους  
0,00-3,30μ.  για  μήκος  5,00μ.  (τριγωνική)   και  στην  συνέχεια  21,00Χ3,30μ.  (βλ.  
συνημμένο  σχέδιο-σκαρίφημα),   για  οριοθέτηση  χώρου   «στάθμευσης  περιορισμένης  
χρονικής διάρκειας», με ειδικό για τον λόγο αυτό χρώμα.

2. Κάθετη σήμανση  :  Τοποθέτηση δύο (2)  στύλων για πινακίδες  σήμανσης,   σε δύο  
σημεία κατά μήκος των 26,00μ.  και  πολύ κοντά στην περίφραξη του σχολείου,  όπως  
φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα σκαρίφημα που θα φέρουν :
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• στο  ανώτερο   σημείο  τους  πινακίδα  Ρ-43  «Απαγορεύεται  η  στάθμευση-  
στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας» (σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.) και 

• κάτω  από  αυτή,  πρόσθετη  πινακίδα  Πρ-16στ  «Επιβατηγό  όχημα»  
(παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρο επιβατικό όχημα).

Έτσι στον χώρο διαγράμμισης θα μπορούν να σταθμεύουν προσωρινά μόνο επιβατικά  
οχήματα (π.χ. των γονιών που αφήνουν ή παραλαμβάνουν τα παιδιά τους).

Η κατασκευή της διαγράμμισης της ασφάλτου  καθώς και η τοποθέτηση των στύλων με  
πινακίδες  σήμανσης θα γίνουν με τις  οδηγίες και  σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο-
σκαρίφημα της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.

  Τέλος,  σας  διαβιβάζουμε  με  την  παρούσα,  τα  παρακάτω  συνημμένα  για  να 
αποφασίσετε αρμοδίως.

Επιπλέον ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής πως η Τοπική Κοινότητα Άρνισσας 
με την αριθ. 34/2016 απόφασή της γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά στη ρύθμιση 
της στάθμευσης σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
         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. 19429/20-9-2016 αίτηση του 
6/Θ Δημοτικού Σχολείου Άρνισσας, την αριθ. πρωτ. 23998/10-11-2016 εισήγηση της 
Δ/νσης  Τ.Υ.  & Πολεοδομίας,  την  αριθ.  34/2016 απόφαση  της  Τοπικής  Κοινότητας 
Άρνισσας 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  ην 
κατασκευή σήμανσης, κατά μήκος της ΒΔ περίφραξης του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου 
Άρνισσας, όπως περιγράφεται παρακάτω:

i. Οριζόντια  σήμανση:   Κατά  μήκος  της  ΒΔ  περίφραξης  του  6/Θ 
Δημοτικού  Σχολείου  Άρνισσας  (μήκους 26,00μ.),  κατασκευή  διαγράμμισης  επί  της 
ασφάλτου,  αρχικά  πλάτους  0,00-3,30μ.  για  μήκος  5,00μ.  (τριγωνική)   και  στην 
συνέχεια 21,00Χ3,30μ. (βλ. συνημμένο σχέδιο-σκαρίφημα),   για οριοθέτηση χώρου 
«στάθμευσης περιορισμένης χρονικής διάρκειας», με ειδικό για τον λόγο αυτό χρώμα.

ii. Κάθετη  σήμανση  :  Τοποθέτηση  δύο  (2)  στύλων  για  πινακίδες 
σήμανσης,  σε δύο σημεία κατά μήκος των 26,00μ. και πολύ κοντά στην περίφραξη 
του  σχολείου,  όπως  φαίνεται  στο  συνημμένο  στην  παρούσα  σκαρίφημα  που  θα 
φέρουν :

• στο ανώτερο   σημείο  τους πινακίδα Ρ-43 «Απαγορεύεται  η  στάθμευση- 
στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας» (σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.) και 

• κάτω  από  αυτή,  πρόσθετη  πινακίδα  Πρ-16στ  «Επιβατηγό  όχημα» 
(παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρο επιβατικό όχημα).

    Έτσι  στον  χώρο  διαγράμμισης  θα  μπορούν  να  σταθμεύουν  προσωρινά  μόνο 
επιβατικά οχήματα (π.χ. των γονιών που αφήνουν ή παραλαμβάνουν τα παιδιά τους).
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    Η κατασκευή της διαγράμμισης  της ασφάλτου  καθώς και  η τοποθέτηση των 
στύλων με πινακίδες σήμανσης θα γίνουν με τις οδηγίες και σύμφωνα με το συνημμένο 
σχέδιο-σκαρίφημα της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 67/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 6/12/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Δ/νση Τ. Υ. & Περιβάλλοντος.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού  (Δ.Ε. 
Έδεσσας και Βεγορίτιδας.
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