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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  368/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 31.432/22.12.2017 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 21 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας Δημήτριος  15 Σαμλίδης Μιχαήλ 

5 Δασκάλου Χρήστος  16 Σόντρας Ιωάννης  
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6 Δίου Αναστάσιος 17 Ταμβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Ταπαζίδης Δημήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου Διονύσιος 

3 Δημητριάδης Βασίλειος 6 Τσιβόγλου Χρήστος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Πισλίνας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

O Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Πέτκος εξήλθε της αίθουσας κατά τη 

συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός αν και προσκλήθηκε νόμιμα για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

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 και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα εξής: 

Η Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας με την αριθμ. πρωτ. 29.539/6.12.2017 εισήγησή της 

προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγήθηκε τα εξής: 
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«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 : 

1. 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 

-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. 

Οι παραπάνω αλλαγές προέρχονται από διόρθωση λάθους αρχικής 

αποτύπωσης. 

3. 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». 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ. 57/2017 απόφασή της, αποφάσισε 

κατά πλειοψηφία τα εξής: 

«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). 

β) Μικρή διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της οδού Αρχ. Παντελεήμονος (δεξιά 

πλευρά) έως την συμβολή της με τον πεζόδρομο της οδού Δημοκρατίας ώστε να 

αποτραπεί η παράνομη στάθμευση. 

γ) Μικρή διαπλάτυνση της οδού Δημοκρατίας έως τα όρια της με την οδό Αρχ. 

Παντελεήμονος (δεξιά πλευρά)». 
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Με την αριθμ 327/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ανακλήθηκε 

λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας, αποφασίσθηκαν κατά πλειοψηφία 

τα εξής: 

«Εγκρίνει τη λήψη μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως αναφέρονται 

στην 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). 

β) Μικρή διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της οδού Αρχ. Παντελεήμονος (δεξιά 

πλευρά) έως την συμβολή της με το πεζόδρομο της οδού Δημοκρατίας, ώστε να 

αποτραπεί η παράνομη στάθμευση. 

γ) Μικρή διαπλάτυνση της οδού Δημοκρατίας έως τα όρια της με την οδό Αρχ. 

Παντελεήμονος (δεξιά πλευρά). 

δ) Αντιστροφή της κίνησης των οχημάτων στην οδό Π. Μελά. 

ε) Μεταφορά των θέσεων στάθμευσης των Ταξί με έναρξη από τη 

διασταύρωση της οδού Αρχ. Νικοδήμου με την οδό Δημοκρατίας και πίσω». 

Προτείνω να ληφθεί εκ νέου απόφαση σχετικά με τις παραπάνω κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις. 

Μετά τα ανωτέρω, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη 

Σόντρα και Μιχαήλ Φουνταλή, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το 

θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις αριθμ. 

137/2016, 327/2017 & 366/2017 αποφάσεις Δ.Σ. καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 

79, 82  & 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Εγκρίνει τη λήψη μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως αναφέρονται στην 

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). 

β) Μικρή διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της οδού Αρχ. Παντελεήμονα (δεξιά 

πλευρά) έως την συμβολή της με το πεζόδρομο της οδού Δημοκρατίας, ώστε να 

αποτραπεί η παράνομη στάθμευση. 
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γ) Μικρή διαπλάτυνση της οδού Δημοκρατίας έως τα όρια της με την οδό Αρχ. 

Παντελεήμονος (δεξιά πλευρά). 

δ) Αντιστροφή της κίνησης των οχημάτων στην οδό Π. Μελά. 

ε) Μεταφορά των θέσεων στάθμευσης των Ταξί με έναρξη από τη 

διασταύρωση της οδού Αρχ. Νικοδήμου με την οδό Δημοκρατίας και πίσω. 

Η ισχύς όλων των παραπάνω άρχεται από την τοποθέτηση των κατάλληλων 

πινακίδων. 

 Η απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, να 

δημοσιευθεί περίληψη αυτής στον τύπο και να γνωστοποιηθεί στο Τμήμα Τροχαίας 

Έδεσσας. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος Δασκάλου, Ελισάβετ 

Φράγκου – Κυανίδου,  Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου, 

Χρήστος Πισλίνας και Ευτυχία Ταμβίσκου και μειοψηφούν με την παραπάνω 

απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  368/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  10.1.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος,  Δίου Αναστάσιος, 

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαμπρόπουλος  

Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης,   Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,   Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          -  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης  

              Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας 

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

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

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας κα Φ. Γιούσμη 

ΑΔΑ: Ω6ΥΘΩΡΠ-ΒΙ7


		2018-03-09T14:23:44+0200
	Athens




