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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2021 

      
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

1.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 
«ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ή ΜΗ, ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – Φ/Ε ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 24 – ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ.  

 
          Σήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 

55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με 
αριθμ. πρωτ. 8.547/18-6-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη 
αυτής τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει 
και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

           Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα τέσσερα (4) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος  
2. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος  

3. Μιχάλης Σαμλίδης, αναπλ. μέλος 
4. Θωμάς Ευάγγελος, τακτ. μέλος 

 

1. Μαρία Βλάχου –Κατσάρα, τακτ.μέλος 
2. Κων/νος Λαμπρόπουλος τακτ. μέλος 

3. Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος 
4. Ελένη Κίτσου, τακτικό μέλος 

         Επιπλέον, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου, εφόσον στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 

θέματα που αφορούν την Κοινότητά τους αλλά δεν συμμετείχε  κανείς. 
         Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελισάβετ Μητσάκη, τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να 

συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης είχε κοινοποιήσει στα μέλη την αριθμ. 8043/9-6-2021 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:  
Έχοντας υπόψη: 
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1. Την από 01-06-2021 αίτηση του «Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας», για παραχώρηση 

χώρου προσωρινής στάθμευσης- φορτοεκφόρτωσης (Φ/Ε), στην οδό Ηρ. 
Πολυτεχνείου 24 της πόλης Έδεσσας, για τις ανάγκες του συνόλου καταστημάτων 
της περιοχής. 

2. Το γεγονός ότι, στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου, από την διασταύρωσή της με την οδό 
Αρχελάου ως την οδό Ιουστινιανού, υπάρχει  σήμανση Ρ-41 & Ρ-42, για στάθμευση 
οχημάτων με το σύστημα με μηνιαία εναλλαγή «μονά-ζυγά», άρα δεν απαγορεύεται 
η στάθμευση. 

3. Ότι, η απόφαση αυτή είναι ατομική και όχι κανονιστική, δεν συνιστά 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. Ότι, η προτεινόμενη από τους αιτούντες αλλαγή στην στάθμευση, στο τμήμα της 
οδού του θέματος, δεν αντιβαίνει σε καμία περίπτωση του άρθρου 34 του Ν. 

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

5. Είναι αρμοδιότητα του  Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας να προτείνει στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής τους χώρους στάθμευσης οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 84, 
παρ. 2-β του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  

σας  διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό για να αποφασίσετε αρμοδίως. 

Σε περίπτωση θετικής απόφασης θα πρέπει να παραχωρηθούν δύο (2) θέσεις 

στάθμευσης-Φ/Ε, διαστάσεων 5,00Χ3,00μ., στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου, στον αριθ.24 
και απέναντι στον αρ.15, όπως φαίνεται στο (2) συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα 
χάρτη πόλης Έδεσσας-Σκαρίφημα της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., λόγω του ισχύοντος 
συστήματος στάθμευσης με μηνιαία εναλλαγή «μονά-ζυγά». 

Επίσης, για να ισχύει ο όρος «προσωρινή στάθμευση», θα πρέπει να αποφασισθεί, 

το/τα χρονικό/α διάστημα/τα ανά ημέρα καθώς και οι ημέρες ισχύος της 
στάθμευσης (****π.χ. τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων ή όπως 
αποφασισθεί) 

Προϋπόθεση για την παρούσα αδειοδότηση να είναι ότι, η σήμανση των θέσεων Φ/Ε θα 
γίνει με μέριμνα και δαπάνες του «Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας», σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

➢ Οριζόντια σήμανση: Με διαγράμμιση επί της ασφάλτου, θέσης διαστάσεων 
5,00Χ3,00μ., με ειδικό υλικό διαγράμμισης σε χρωματισμό «λευκό» ή «κίτρινο» και 
σε απόσταση, μετά τα 5,00μ. από το σημείο  τομής των οικοδομικών γραμμών των 

οικοδομικών τετραγώνων  (σύμφωνα με το αρθ.34 παρ. 2ι’ του Ν. 2696/99-Κ.Ο.Κ.). 

➢ Κάθετη σήμανση: Με τοποθέτηση ιστού επί του πεζοδρομίου, στο σημείο πριν τη 
διαγράμμιση, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, που θα φέρει: 

▪ Στο ανώτερο τμήμα του, πινακίδα εγκεκριμένου τύπου Ρ-43 «Απαγορεύεται η 
στάθμευση-στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας» σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ. 

▪ Κάτω από την ανωτέρω πινακίδα, θα υπάρχει 2η πρόσθετη πινακίδα 
(παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρα γράμματα), που να γράφει: «ΧΩΡΟΣ 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ–ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, **** ………. 
(αριθ. …/21 Απόφ. Δ.Σ. Έδεσσας)». 

               Σημείωση: Στο σημείο **** της δεύτερης πινακίδας θα αναγράφονται οι 
ημέρες και οι ώρες που θα αποφασισθεί, να ισχύει η προσωρινή 
στάθμευση-Φ/Ε. 

         Συμπληρωματικά, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την αριθμ. 6/2021 απόφαση της Κοινότητας Έδεσσας η οποία γνωμοδοτεί 

αρνητικά κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης για 
παραχώρηση μίας (1) θέσης προσωρινής στάθμευσης – Φ/Ε στην οδό Ηρώων 

Πολυτεχνείου 24 – Άδεια κατάληψης οδοστρώματος. 
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά. 

         Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 8043/9-6-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, την αριθμ.6/2021 απόφαση της Κοινότητας 

Έδεσσας καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4735/2020 ( ΦΕΚ  Α΄197) 
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον 
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και 

της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  
 
 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
          Εισηγείται αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης για την 
παραχώρηση θέσης προσωρινής στάθμευσης – Φ/Ε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 24 – 

Άδεια κατάληψης οδοστρώματος. 
          Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς μειοψηφεί υπέρ της παραχώρησης της θέσης. 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 5/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 28/6/2021 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 

 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Γιώγας, Μιχάλης Σαμλίδης, Ευάγγελος 
Θωμάς. 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κα Φανή Γιούσμη 
- Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου 

Εσωτερική διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας 


