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ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 39/2018
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.
Σήμερα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα
11:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 23017/14-12-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’
όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό
Κατάστημα Έδεσσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος
Γιάννου
Δήμαρχος1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
Πρόεδρος,
2. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ.
2. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτ. μέλος,
μέλος,
3. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ.
3. Ελισάβετ
Φράγκου–Κυανίδου
μέλος,
Αντιπρόεδρος
4. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος.
4. Δημήτριος Γιώγας Τακτικό μέλος.
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.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 22660/10-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ.
Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 26-9-2018 αίτηση της ΣΤΑΤ ΑΤΕ, για έγκριση της εκτέλεσης εργασιών στην
πλατεία στην συμβολή των οδών Εγνατίας και Δημοκρατίας (Άγαλμα Μεγάλου
Αλεξάνδρου).
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2. Το αριθμ. 17/05-12-2018 πρακτικό θετικής γνωμοδότησης της μελέτης από το
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Π.Ε Πέλλας.
Και επειδή:
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών
στα υφιστάμενα υλικά καθώς και μικροπαρεμβάσεις στην παραπάνω πλατεία, σύμφωνα
με την συνημμένη μελέτη που μας κατατέθηκε.
Σας διαβιβάζουμε φάκελο καθώς και θετική Γνωμοδότηση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής
και εισηγούμαστε την έγκριση των εργασιών αποκατάστασης των φθορών στα υφιστάμενα
υλικά καθώς και μικροπαρεμβάσεις στη πλατεία στην συμβολή των οδών Εγνατίας και
Δημοκρατίας (Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου) σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την
Υπηρεσία μας μελέτης.
Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη πως η Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας με
την αριθ. 44/2018 απόφασή της γνωμοδότησε θετικά στη λήψη απόφασης για έγκριση
των εργασιών αποκατάστασης των φθορών στα υφιστάμενα υλικά καθώς και
μικροπαρεμβάσεις στη πλατεία στην συμβολή των οδών Εγνατίας και Δημοκρατίας
(Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου) της πόλης της Έδεσσας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη από την Υπηρεσία και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έδεσσας
να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 22660/10-12-2018 εισήγηση
της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης για έγκριση των
εργασιών αποκατάστασης των φθορών στα υφιστάμενα υλικά καθώς και
μικροπαρεμβάσεις στη πλατεία στην συμβολή των οδών Εγνατίας και Δημοκρατίας
(Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου) της πόλης της Έδεσσας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη από την Υπηρεσία. Επιπλέον προτείνει συμπληρωματικά τη μείωση του
πεζοδρομίου κατά 2,5μ, έμπροσθεν του αγάλματος του Μεγ. Αλεξάνδρου, συναινώντας
και με τη θετική άποψη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
11:35 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 39/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Κωνσταντίνος
Λαμπρόπουλος,
Δημήτριος
Ταπαζίδης, Μαρία Βλάχου –Κατσάρα.
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 24/12/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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