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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 2 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 4 ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.
Σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε δια
περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-32020 «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. 3.266/9-3-2020 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 έξι (6) από τα εφτά
(7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου ΔήμαρχοςΠρόεδρος,
1. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. Μέλος.
2. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος,
3.Ελένη Κίτσου Τακτικό μέλος,
4. Δημήτριος Γιώγας, Τακτικό μέλος,
5.Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος,
6.Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκε 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 Ευαγγελία Δημητριάδου, 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.
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το αριθμ. Πρωτ. 2504/20-2-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 17-02-2020 αίτηση του Γρηγόριου Καράχατζη - Παιδοχειρουργού, για
παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού Κασσάνδρου 4 της Έδεσσας,
όπου βρίσκεται η ιδιόκτητη οικία του, για αποκλειστική χρήση του ιδίου για όλο το
24ωρο.
2. Το γεγονός ότι, στην οδό Κασσάνδρου, δεν υπάρχει σήμανση που απαγορεύει την
στάθμευση και στις δύο πλευρές της οδού (άρα η στάθμευση επιτρέπεται) και η
οδός, δεν ανήκει στους χώρους του «συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» της
πόλης Έδεσσας.
3.

Σε περίπτωση θετικής απόφασης, θα πρέπει η θέση αυτή να μην 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.

4.

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

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,

Και επειδή:
 Δεν προκύπτει από κανένα σημείο της Νομοθεσίας, παραχώρηση κοινόχρηστου
δημόσιου χώρου - θέσης στάθμευσης, μπροστά σε κατοικία ιατρού.
 Σε προηγούμενα έτη, έχουν παραχωρηθεί από το Δ.Σ. Έδεσσας, θέσεις στάθμευσης σε
ιατρικά κέντρα και φαρμακεία της πόλης, για χρήση των εξυπηρετούμενων στους
χώρων αυτούς και όχι για αποκλειστική χρήση των ιδιοκτητών κάθε επιχείρησης.
 Η οποιαδήποτε θετική απόφαση που αφορά στο θέμα, αποτελεί «προηγούμενο» και
εγκυμονεί τον κίνδυνο για ανάλογες αιτήσεις-απαιτήσεις, όλων των ιατρών της πόλης
(στα ιατρεία ή τις κατοικίες τους) και κατ΄επέκταση όλων των επαγγελματιών Υγείας
κ.λ.π.
Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω (1) σχετικό, για να αποφασίσετε αρμοδίως.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεση του Συμβουλίου σας.
Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη πως η Κοινότητα Έδεσσας με την αριθμ.
6/2020 απόφασή της γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά στη παραχώρηση μίας (1) θέσης
στάθμευσης επί της οδού Κασσάνδρου 4 της Έδεσσας, για αποκλειστική χρήση του
αιτούντα για όλο το 24ωρο.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της όσα ενημέρωσε ο Πρόεδρός
της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθμ. πρωτ. 2504/20-2-2020 υπηρεσιακό σημείωμα
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της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, την αριθμ. 6/2020 απόφαση της Κοινότητας
Έδεσσας καθώς και τις και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης για
παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού Κασσάνδρου 4 της Έδεσσας, για
αποκλειστική χρήση του αιτούντα για όλο το 24ωρο για τους λόγους που αναφέρει η
εισήγηση της υπηρεσίας.
Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών διότι δεν είναι αρμόδια η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει για το θέμα της παραχώρησης.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
14:10 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 7/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ελένη Κίτσου, Θωμάς Ευάγγελος, Δημήτριος
Γιώγας,
Σωτήριος
Μούκας,
Κωνσταντίνος
Ακριβές Απόσπασμα
Λαμπρόπουλος.
Έδεσσα 16/3/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (για να συμπεριληφθεί το θέμα στην ημερήσια
διάταξη της επόμενης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου).
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, κα Φανή Γιούσμη.
Εσωτερική Διανομή:
--Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου.
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