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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΔΕΣΣΑ-CITY BRANDING.
Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε κεκλεισμένων
των θυρών 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.
7.642/19-6-2020 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 τέσσερα (4) από τα
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιώγας,
1. Δημήτριος Γιάννου ΔήμαρχοςΑντιπρόεδρος,
Πρόεδρος,
2. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ.
2. Σωτήριος Μούκας, τακτικό
μέλος,
μέλος.
3. Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος,
3. Ελένη Κίτσου Τακτικό μέλος.
4. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα 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 Αντιπρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να
συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το αριθμ. πρωτ. 6.212/27-52020 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:
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Με την αριθμ.292/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα
παραδοτέα του υποέργου 1 «Σχέδιο Ανάδειξης της «Ταυτότητας» της Έδεσσας και
προδιαγραφές επιλεγμένων δράσεων», της πράξης με τίτλο «Έδεσσα - City Branding».
Ένα από τα παραδοτέα του υποέργου ήταν η καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος
ενημερωτικών πινακίδων και πινακίδων κατεύθυνσης για τους πεζούς επισκέπτες και
κατοίκους της πόλης. Στο σύστημα αυτό προβλέπονται οι εξής τύποι πινακίδων:
•

Πινακίδες-Μονόλιθοι θέσης: Τοποθετούνται σε κομβικά σημεία μέσα στην πόλη
και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση προς πλησιέστερα σημεία
ενδιαφέροντος, χάρτη που καλύπτει μεγάλη έκταση της περιοχής και αναφέρει τη
θέση μέσα στην πόλη, χάρτη που δείχνει τα σημεία ενδιαφέροντος σε απόσταση 400
μέτρων, ενώ διαθέτει επιπλέον QR code που οδηγεί σε εφαρμογή για το κινητό. Οι
πινακίδες αυτές έχουν διαστάσεις 230Χ85cm.

•

Πινακίδες-Aναλόγια σημείων ενδιαφέροντος και μνημείων: Είναι τύπου
αναλογίου, όπως αυτά στο σύστημα ποδηλάτων του Δήμου, βρίσκονται στη θέση του
σημείου ενδιαφέροντος και παρέχουν πληροφορίες. Έχουν ύψος 80-90εκ. και
πλάτος κυμαινόμενο ανάλογα με τις πληροφορίες που θα απαιτηθεί να
περιληφθούν.

•

Πινακίδες κατεύθυνσης: τοποθετούνται σε διάφορα σημεία της πόλης και
αναφέρουν

την

απόσταση/χρόνο

βαδίσματος

προς

συγκεκριμένα

σημεία

ενδιαφέροντος. Φέρονται επάνω σε στύλο και είναι σφηνοειδούς σχήματος μήκους
1,0 m και ύψους 15,0cm, και σε ελάχιστο ύψος 2,25 από το πεζοδρόμιο.
Στην παρούσα φάση η υπηρεσία έχει προχωρήσει στη μελέτη χωροθέτησης των
πινακίδων (ακριβής θέση) η οποία και επισυνάπτεται. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε με τη
συνεργασία και σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τα σημεία που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της (εισερχόμενα με αριθμ.πρωτ. 5394/08.05.2020 και
5917/20.05.2020).
Παρακαλούμε για την έγκριση των θέσεων των πινακίδων.
Επιπλέον ενημέρωσε την Επιτροπή πως με την αριθμ. 12/2020 απόφασή της, η
Κοινότητα Έδεσσας γνωμοδότησε θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης
έγκρισης χωροθέτησης των πινακίδων της πράξης «ΕΔΕΣΣΑ-CITY BRANDING.
Ενόψει των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας μετά από διαλογική συζήτηση
αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθμ. πρωτ.
6.212/27-5-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής
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και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 73
και 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης έγκρισης χωροθέτησης
των πινακίδων της πράξης «ΕΔΕΣΣΑ-CITY BRANDING» σύμφωνα με την μελέτη της
υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
14:00 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 14/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΓΑΣ
Θωμάς Ευάγγελος, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος,
Μαρία Βλάχου-Κατσάρα.
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 25/6/2020
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΓΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
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