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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  294/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

6. ΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25.561/3.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 

24 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας Δημήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Δασκάλου Χρήστος  17 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

7 Δίου Αναστάσιος 19 Ταμβίσκου Ευτυχία  

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Ταπαζίδης Δημήτριος 
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9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Μάρκου Διονύσιος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 

2 Βερικούκης Χρήστος   

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. 

Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 

β. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

γ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

ε. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης  

ζ. Ριζαρίου κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας και 

Γεώργιος Παρθενόπουλος, αφού ζήτησαν κι έλαβαν το λόγο δήλωσαν ότι θα 

αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος 

Δασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, Γεώργιος Κούκος και Διονύσιος Μάρκου. 

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων και κατά τη διαδικασία των προτάσεων – 

ερωτήσεων, προσήλθε στη συνεδρίαση η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Βλάχου – 

Κατσάρα. 
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Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου εξήλθε της αίθουσας 

κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν με την 

ακόλουθη σειρά τα  θέματα 23ο, 6ο, 7ο και 24ο  της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 3.11.2017 εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει 

ως εξής: 

«Με την 137/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας εγκρίθηκαν κατά 

πλειοψηφία τα προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Έδεσσας, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη εμπορικού κέντρου και λοιπών 

σημαντικών οδικών αξόνων της πόλης της Έδεσσας. 

Ο προσωρινός χαρακτήρας των μέτρων που είχαν ληφθεί με την προηγούμενη 

απόφαση είχε ως στόχο τη δοκιμαστική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου 

να υπάρχουν πραγματικά δεδομένα στα οποία θα βασιστούμε για να λάβουμε οριστικές 

αποφάσεις.  

Η δοκιμαστική εφαρμογή έχει γίνει και μάλιστα το χρονικό διάστημα δοκιμαστικής 

εφαρμογής μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα 

των ρυθμίσεων. 

Είναι σαφές ότι η κατάσταση του κυκλοφοριακού στην πόλη έχει βελτιωθεί σημαντικά 

μετά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Στο κέντρο δεν υπάρχουν πια οι 

καθυστερήσεις που παρατηρούνταν πριν την εφαρμογή των ρυθμίσεων, ενώ οι 

μετακινήσεις έχουν γίνει ασφαλέστερες, καθώς έχουν ελαχιστοποιηθεί τα σημεία 

συνάντησης των ροών των οχημάτων. Επίσης, στην περιοχή των οδών Ικονίου και Αγίου 

Δημητρίου είναι εμφανής η βελτίωση της ροής των οχημάτων, που πλέον γίνεται 

απρόσκοπτα. 

Προς επίρρωση των παραπάνω υπάρχει έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας 

(αρ. πρωτ. 4932/17/1975531) που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «βελτιώθηκε η εικόνα στο 

κέντρο της πόλης της Έδεσσας σε σύγκριση με την προγενέστερη κατάσταση», ενώ στη 

συνέχεια του ίδιου εγγράφου αναφέρεται ότι «τούτο διαπιστώθηκε από τη μείωση των 

παραβάσεων στάθμευσης και των καταγγελιών». 

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά 

την οριστική εφαρμογή των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δήμο Έδεσσας». 
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Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον κ. Ονούφριο Πασχαλίδη, κάτοικο της πόλης της 

Έδεσσας, ο οποίος εξέφρασε τις απόψεις του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά με την αναβολή συζήτησης του θέματος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει εκ νέου  το 

Συμβούλιο της Δ.Κ. Έδεσσας και να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος προκειμένου να γνωμοδοτήσει εκ νέου  το 

Συμβούλιο της Δ.Κ. Έδεσσας και να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  294/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  16.11.2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας Δημήτριος,  

Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου Διονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο Δημάρχου κα Ξ. Μήτσκου 

 - Γραμματεία Συμβουλίου Δ.Κ. Έδεσσας και ΕΠΖ κα Ε. Δημητριάδου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Δήμαρχο κ. Δ. Γιάννου 

- Πρόεδρο Συμβουλίου Δ.Κ.  Έδεσσας κ. Π. Γαλανό 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ., Πολεοδομίας και Προγραμματισμού κ. Δ. Ταπαζίδη 


