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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  137/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ Έ∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 9.931/19.5.2016 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε 

νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 26 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  17 Πέτκος Χρήστος  
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 20 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 21 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 Ζδρου Αικατερίνη  22 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 23 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  24 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κούκος Γεώργιος 25 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 26 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 17ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε 

µόνο ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 8.2.2016 εισήγηση της ∆/νσης Τ. Υ. & 

Πολεοδοµίας προς την Επιτροπή ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπ’ όψη  
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1) Την  αριθµ. 216/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Έδεσσας για ανάθεση της  «Κυκλοφοριακής Μελέτης Εµπορικού κέντρου 
και λοιπών σηµαντικών οδικών αξόνων της πόλης Έδεσσας» 

2) Την  αριθµ. 297/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Έδεσσας µε την οποία παραλήφθηκε η  «Κυκλοφοριακή Μελέτη 
Εµπορικού κέντρου και λοιπών σηµαντικών οδικών αξόνων της πόλης 
Έδεσσας» 

3) Την ανάγκη για αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί των 
οδών Λ. Φιλίππου, Αρχ. Παντελεήµονος, Μοναστηρίου, Εγνατίας,  
Παύλου Μελά και  Πλ. Ελευθερίας καθώς και  Αρχ. Παντελεήµονος,  
Μακεδονοµάχων, Φιλελλήνων ως την πλατεία 25ης Μαρτίου.  

4)  Την ανάγκη για αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί των 
οδών Ικονίου, Αλεξανδρουπόλεως, Αγ. ∆ηµητρίου, Καπετάν Άγρα, 
Βεροίας, Πέλλης και της Πλατείας ∆ικαστηρίων. 

5) Την ανάγκη για παρέµβαση στα παραπάνω τµήµατα της πόλης λόγω 
Α) της παρακώλυσης της κυκλοφορίας των οχηµάτων κυρίως λόγω της 
παράνοµης στάθµευσης 
Β) της ελλιπής οργάνωσης της κυκλοφορίας των πεζών και των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκης (ΑµΕΑ) 
Γ) της κατά τόπους έλλειψη ή κακή διαµόρφωση πεζοδροµίων µε 
αποτέλεσµα την δυσκολία στην κυκλοφορία των πεζών, των οχηµάτων επί 
των ενιαίων καταστρωµάτων των οδών.    

    Εισηγούµαστε τη λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρµογή της 
Κυκλοφοριακής Μελέτης Εµπορικού κέντρου και λοιπών σηµαντικών οδικών 
αξόνων της πόλης Έδεσσας». 
 Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε τα παρακάτω:  

Το συµβούλιο της ∆.Κ. Έδεσσας µε την αριθµ. 10/2016 κατά πλειοψηφία 

απόφασή της γνωµοδότησε θετικά στη λήψη κανονιστικής απόφασης για 

εφαρµογή της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Εµπορικού κέντρου και λοιπών 

σηµαντικών οδικών αξόνων της πόλης Έδεσσας. 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 9/2016 οµόφωνη απόφασή της 

εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης για την  

εφαρµογή της Κυκλοφοριακής Μελέτης στο Εµπορικό Κέντρο της πόλης της 

Έδεσσας και στους λοιπούς σηµαντικούς οδικούς άξονες της πόλης Έδεσσας. 

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στον κ. Ιωάννη Πίλτση µέλος της οµάδας µελέτης 

της κυκλοφοριακής µελέτης εµπορικού κέντρου και λοιπών σηµαντικών οδικών 

αξόνων της πόλης Έδεσσας, την οποία  παρουσίασε αναλυτικά στα µέλη του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε χρήση προβολέα. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Αντώνιο 

Ρυσάφη, Χρήστο Τσιβόγλου, Ευτυχία Ταµβίσκου, ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, Αναστάσιο 

∆ίου, Ιωάννη Μουράτογλου, Αικατερίνη Ζδρου, Χρήστο ∆ασκάλου, Μαρία Βλάχου – 
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Κατσάρα, Μιχαήλ Φουνταλή, Ιωάννη Χατζόγλου, Φίλιππο Γκιούρο, Ιωάννη Σόντρα,  

καθώς και στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να θέσουν ερωτήσεις 

και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ακολούθως, ο κ. Πίλτσης απάντησε σε ερωτήσεις των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  και έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά, µετά τη διαµόρφωση της εισήγησης ως προς τη χρονική 

περίοδο εφαρµογής των αναφερόµενων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Συγκεκριµένα 

έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση πολλών ∆ηµοτικών Συµβούλων και του 

∆ηµάρχου για την πιλοτική εφαρµογή της µελέτης µετά την έγκριση της απόφασης 

για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, µε τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών, 

χωρίς έργα υποδοµής. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 79, 82  & 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη λήψη 

µέτρων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο ∆ήµο Έδεσσας, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην κυκλοφοριακή µελέτη εµπορικού κέντρου και λοιπών 

σηµαντικών οδικών αξόνων της πόλης Έδεσσας,  που κατάρτισε η κα Λέτσα Έλενα 

και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών µετά την έγκριση της 

απόφασης, µε τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών. 

 Η ισχύς όλων των παραπάνω άρχεται από την τοποθέτηση των κατάλληλων 

πινακίδων. 

 Η απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, να 

δηµοσιευθεί περίληψη αυτής στον τύπο και να γνωστοποιηθεί στο Τµήµα Τροχαίας 

Έδεσσας. 

 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ∆ασκάλου, Ελισάβετ 

Φράγκου – Κυανίδου, Γεώργιος Κούκος και ∆ιονύσιος Μάρκου µειοψηφούν µε την 

παραπάνω απόφαση. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – 

Ιωσηφίδου και Χρήστος Πισλίνας ψηφίζουν το µέρος των κυκλοφοριακών 

ρυθµίσεων που αφορούν τις οδούς Ικονίου, Αλεξανδρουπόλεως, Αγ. ∆ηµητρίου, 
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Καπετάν Άγρα, Βεροίας, Πέλλης και της Πλατείας ∆ικαστηρίων µε τις επιφυλάξεις 

που επισήµανε ο κ. Σόντρας, ενώ µειοψηφούν για τις υπόλοιπες κυκλοφοριακές 

ρυθµίσεις, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Φίλιππος Γκιούρος µειοψηφεί µε την πεζοδρόµηση 

της πλατείας Ελευθερίας και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου 

µειοψηφεί µόνο για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πλατεία Ελευθερίας και 

συγκεκριµένα πρότεινε να τοποθετηθούν µόνιµα πασαλάκια σε απόσταση 20 εκ. 

από το κράσπεδο προς αποφυγή παρκαρίσµατος και να επεκταθεί η νησίδα ως την 

οδό Ιων. ∆ραγούµη. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  137/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  7.6.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης  

              ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας 

- ∆/νση Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Σ. Νεσλεχανίδη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 

- ∆/νση Τ.Υ & Πολεοδοµίας κα Φ. Γιούσµη 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 
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