
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ   
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 

23  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22  /2022 
  

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ, ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ.  
 

          Σήμερα,  Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00, συνεδρίασε δια ζώσης και 
μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας,  η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 10671/19-8-2022 

έγγραφη πρόσκληση 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 του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
        Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα 

επτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. 1. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος, 

2. 2. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα,Τακτ. Μέλος, 
3. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. Μέλος, 
4. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος, 

5. Δήμητρα Καραμάνη, Τακτικό μέλος 
 

1.Δημήτριος Γιάννου, Πρόεδρος 

2.Σωτήριος Μούκας, 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.  

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελισάβετ Μητσάκη, 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 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

       Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είχε κοινοποιήσει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 7743/20-6-2022 



εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα 
εξής: 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α)   Το άρθρο 52 παράγραφο 5η του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας που αφορά την λήψη μέτρων 
αναγκαστικής μείωσης ταχύτητας ή περιορισμός της κυκλοφορίας για ειδικούς λόγους. 

 

Β) Την Αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132 Υπουργική Απόφαση για εφαρμογή 
Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής για τη δοκιμαστική τοποθέτηση εγκάρσιων 
υπερυψωμένων λωρίδων σε οδόστρωμα για μείωση ταχύτητας. 

 

Γ)   Η από  15-06-2022 αίτηση της Κας Σουλιώτη Δήμητρας του Γεωργίου για τοποθέτηση 
εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) επί της οδού Καραολή στην Έδεσσα. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 52 του ΚΟΚ σε δρόμους δευτερεύουσας 
κυκλοφοριακής σημασίας, απ’ όπου δε διέρχονται οχήματα αστικών συγκοινωνιών, η αναγκαστική 
μείωση της ταχύτητας των οχημάτων με τοποθέτηση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) 
ή ο περιορισμός της κυκλοφορίας επιβάλλονται για ειδικούς λόγους με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

Για την τοποθέτηση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) θα πρέπει προηγουμένως να 
έχει προηγηθεί μελέτη οδικής ασφάλειας (ανάλυση ατυχημάτων που έγιναν στη περιοχή και τις 
συνορεύουσες ζώνες), να έχουν αποκλεισθεί όλοι οι τρόποι/επεμβάσεις, που λειτουργούν έμμεσα 
στη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και οι οδοί στις οποίες οποίες τοποθετούνται να 
εντάσσονται μέσα σε μία ευρύτερη περιοχή γειτονιάς, που θα κυκλοφορούν κυρίως πεζοί. 

Λόγω της μη τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, προτείνεται η απόρριψη της τοποθέτησης 
εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) επί της οδού Καραολή στην Έδεσσα        

 

        Επιπλέον, ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
πως η Κοινότητα Έδεσσας, με την αριθμ. 13/2022 απόφασή της γνωμοδότησε, 
ομόφωνα, αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 

εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) επί της οδού Καραολή, στην Έδεσσα, 
για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας. Ο Αντιπρόεδρος 

πρότεινε να πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μία συνολική 
μελέτη και προεργασία για τη μελλοντική τοποθέτηση εγκάρσιων μειωτήρων 
ταχύτητας (σαμαράκια), κυρίως σε σημεία που συγκεντρώνουν τουριστικό 

ενδιαφέρον, στην Έδεσσα, η οποία θα καλύψει ανάγκες που θα προκύψουν στο 
μέλλον. 

         Ενόψει των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 

Αντιπρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμ. πρωτ. 7743/20-6-2022 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, την υπ’ αριθμ. 
7743/15-6-2022 αίτηση της κ. Σουλιώτη Δήμητρας, την αριθμ. 13/2022 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 ομόφωνα 

1. Εισηγείται, αρνητικά, προς το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης 
για την έγκριση τοποθέτησης εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας 

(σαμαράκια), επί της οδού Καραολή, στην Έδεσσα, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας. 

2. Προτείνει την πραγματοποίηση από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 

μίας συνολικής μελέτης για τη μελλοντική τοποθέτηση μειωτήρων 
ταχύτητας, κυρίως στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της Έδεσσας, 
η οποία και θα υλοποιηθεί, όταν προκύψουν ανάλογες ανάγκες στο 

μέλλον.  
 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 13:20.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 22/2022. 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 

στις 13:20. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  

 
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΓΑΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 24/8/2022 
 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΩΓΑΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 Μαρία Κατσάρα-Βλάχου, Κωνσταντίνος 

Λαμπρόπουλος, Δήμητρα Καραμάνη, Ελένη 
Κίτσου 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Νεσλεχανίδη Σ. 

-  

 

 


