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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  204/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΟΔΟ Γ. ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «YPOSTIRIXIS GROUP ΙΚΕ»  

 

 Σήμερα Δευτέρα 1 Ιουλίου  2019 και ώρα 20.30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12410/27.6.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Σαμλίδης Μιχαήλ 

2 Γιώγας Δημήτριος  10 Σόντρας Ιωάννης  

3 Δασκάλου Χρήστος  11 Ταμβίσκου Ευτυχία  

4 Δημητριάδης Βασίλειος 12 Ταπαζίδης Δημήτριος 
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5 Ζδρου Αικατερίνη  13 Τσιβόγλου Χρήστος  

6 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 14 Φουνταλής Μιχαήλ  

7 Πασχάλης Αλέξανδρος 15 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

8 Ρυσάφης Αντώνιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 7 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 8 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 9 Μάρκου Διονύσιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  10 Μουράτογλου Ιωάννης  

5 Δίου Αναστάσιος 11 Πέτκος Χρήστος 

6 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 12 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και προσήλθε κατά τη συζήτηση 

του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 11752/19.6.2019 εισήγηση 

της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως 

εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
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1. Την από 18-06-2019  Αίτηση της εταιρείας «Ypostirixis Group IKE», για έγκριση 
πλακόστρωσης-αποκατάστασης των υφιστάμενων πεζοδρομίων στην οδό Γ. Ρίτσου 
στην Έδεσσα. Συγκεκριμένα προτείνουν να πλακοστρωθούν τα «σκιασμένα» τμήματα 
στα αποσπάσματα χάρτη της Google,  που περιλαμβάνονται στην αίτηση (1 σχετικό) και 
είναι τα παρακάτω : 

Τμήμα 1:  Έμπροσθεν του Γυμνασίου επί της οδού Γ. Ρίτσου, μήκους 78,00μ. & 
πλάτους 2,55μ. με αντίστοιχη διαμόρφωση στην είσοδο του κτιρίου. 

Τμήμα 2:  Το πεζοδρόμιο μπροστά από ιδιοκτησία Ζλάτη επί της οδού Γ. Ρίτσου, 
μήκους 38,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Τμήμα 3:  Το πεζοδρόμιο της οδού Γ. Ρίτσου, από την συμβολή της με την οδό 
Αναλήψεως ως την οδό Πτολεμαϊδας, μήκους 43,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Τμήμα 4:  Το πεζοδρόμιο έναντι του Τμήματος 3, από την οδό Πτολεμαϊδας ως το 
υλοποιημένο πεζοδρόμιο, μήκους 25,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Επίσης προτείνεται, στο τμήμα της οδού Γ. Ρίτσου, από την οδό Αναλήψεως  ως την 
οδό Πτολεμαίδας, να κατασκευασθούν κράσπεδα όπου δεν υπάρχουν και να 
αντικατασταθούν τα υφιστάμενα κράσπεδα που χρήζουν αντικατάστασης. 

2. Το  γεγονός ότι, η απόφαση αυτή είναι ατομική και όχι κανονιστική, 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., 

3. Την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 52907/09 (ΦΕΚ 2621 Β/31-12-2009) : «Ειδικές ρυθμίσεις 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

4. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Και επειδή, σύμφωνα με το παραπάνω (1) σχετικό : 

 Οι προτεινόμενες  εργασίες θα εκτελεσθούν από την εταιρεία «Ypostirixis Group 
IKE», σαν προσφορά προς την τοπική κοινωνία της Έδεσσας για την αναβάθμιση 
των υποδομών των υφιστάμενων πεζοδρομίων επί της οδού Γ. Ρίτσου. 

 Κατά την κατασκευή των εργασιών θα τηρηθεί η νομοθεσία για τα ΑΜΕΑ καθώς και οι 
προδιαγραφές υλικών & κατασκευής που ισχύουν  για τα Δημόσια έργα. 

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι να εγκριθεί το αίτημα της πλακόστρωσης-αποκατάστασης 
υφιστάμενων πεζοδρομίων στην οδό Γ. Ρίτσου στην Έδεσσα, από την εταιρεία «Ypostirixis 
Group IKE» και συγκεκριμένα να εγκριθεί η πλακόστρωση των «σκιασμένων» τμημάτων των 
αποσπασμάτων χάρτη της Google,  που περιλαμβάνονται στην αίτηση (1 σχετικό) και είναι 
τα παρακάτω : 

Τμήμα 1:  Έμπροσθεν του Γυμνασίου επί της οδού Γ. Ρίτσου, μήκους 78,00μ. & πλάτους 
2,55μ. με αντίστοιχη διαμόρφωση στην είσοδο του κτιρίου. 

Τμήμα 2:  Το πεζοδρόμιο μπροστά από ιδιοκτησία Ζλάτη επί της οδού Γ. Ρίτσου, μήκους 
38,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Τμήμα 3:  Το πεζοδρόμιο της οδού Γ. Ρίτσου, από την συμβολή της με την οδό Αναπαύσεως 
ως την οδό Πτολεμαϊδας, μήκους 43,00μ. & πλάτους 2,00μ. 
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Τμήμα 4:  Το πεζοδρόμιο έναντι του Τμήματος 3, από την οδό Πτολεμαϊδας ως το 
υλοποιημένο πεζοδρόμιο, μήκους 25,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Επίσης, να εγκριθεί στο τμήμα της οδού Γ. Ρίτσου, από την οδό Αναλήψεως ως την οδό 
Πτολεμαίδας, να κατασκευασθούν κράσπεδα όπου δεν υπάρχουν και να αντικατασταθούν τα 
υφιστάμενα κράσπεδα που χρήζουν αντικατάστασης. 

Έτσι, σας διαβιβάζουμε το παραπάνω (1)  σχετικό για να αποφασίσετε αρμοδίως. 

Λόγω της πρόσκαιρης ύπαρξης του εργοταξίου της εταιρείας «Ypostirixis Group IKE» στην 

περιοχή, θεωρούμε ότι το παρόν θέμα υπάγεται στην παρ. του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 

και πρέπει να συζητηθεί ΑΜΕΣΑ από το Συμβούλιο Δ. Κοινότητας την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής  και το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας με την αριθμ. 21/2019 ομόφωνη απόφασή της γνωμοδότησε 

θετικά στην έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «Ypostirixis Group IKE», για την 

πλακόστρωση - αποκατάσταση υφιστάμενων πεζοδρομίων στην οδό Γ. Ρίτσου στην 

Έδεσσα και η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ. 19/2019 ομόφωνη απόφασή 

της, εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης για έγκριση του 

αιτήματος της πλακόστρωσης-αποκατάστασης υφιστάμενων πεζοδρομίων στην οδό 

Γ. Ρίτσου στην Έδεσσα, από την εταιρεία «Ypostirixis Group IKE», στα τμήματα που 

αναφέρονται παρακάτω : 

Τμήμα 1:  Έμπροσθεν του Γυμνασίου επί της οδού Γ. Ρίτσου, μήκους 78,00μ. & 

πλάτους 2,55μ. με αντίστοιχη διαμόρφωση στην είσοδο του κτιρίου. 

Τμήμα 2:  Το πεζοδρόμιο μπροστά από ιδιοκτησία Ζλάτη επί της οδού Γ. Ρίτσου, 

μήκους 38,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Τμήμα 3:  Το πεζοδρόμιο της οδού Γ. Ρίτσου, από την συμβολή της με την οδό 

Αναπαύσεως ως την οδό Πτολεμαϊδας, μήκους 43,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Τμήμα 4:  Το πεζοδρόμιο έναντι του Τμήματος 3, από την οδό Πτολεμαϊδας ως 

το υλοποιημένο πεζοδρόμιο, μήκους 25,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

  Επίσης, να εγκριθεί στο τμήμα της οδού Γ. Ρίτσου, από την οδό Αναλήψεως 

ως την οδό Πτολεμαίδας, να κατασκευασθούν κράσπεδα όπου δεν υπάρχουν και να 

αντικατασταθούν τα υφιστάμενα κράσπεδα που χρήζουν αντικατάστασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. 

πρωτ. 11613/18.6.2019 αίτηση της εταιρείας «Ypostirixis Group IKE», την αριθμ. 21/2019 

απόφαση – γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, την 

αριθμ. 19/2019 απόφαση της ΕΠΖ, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του 

Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  
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Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας «Ypostirixis Group IKE», για την πλακόστρωση - 

αποκατάσταση υφιστάμενων πεζοδρομίων στην οδό Γ. Ρίτσου στην Έδεσσα στα 

τμήματα που αναφέρονται παρακάτω : 

Τμήμα 1:  Έμπροσθεν του Γυμνασίου επί της οδού Γ. Ρίτσου, μήκους 78,00μ. & 

πλάτους 2,55μ. με αντίστοιχη διαμόρφωση στην είσοδο του κτιρίου. 

Τμήμα 2:  Το πεζοδρόμιο μπροστά από ιδιοκτησία Ζλάτη επί της οδού Γ. Ρίτσου, 

μήκους 38,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Τμήμα 3:  Το πεζοδρόμιο της οδού Γ. Ρίτσου, από την συμβολή της με την οδό 

Αναπαύσεως ως την οδό Πτολεμαϊδας, μήκους 43,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

Τμήμα 4:  Το πεζοδρόμιο έναντι του Τμήματος 3, από την οδό Πτολεμαϊδας ως 

το υλοποιημένο πεζοδρόμιο, μήκους 25,00μ. & πλάτους 2,00μ. 

  Επίσης, εγκρίνει την κατασκευή κρασπέδων όπου δεν υπάρχουν και την  

αντικατάσταση των υφιστάμενων κρασπέδων που χρήζουν αντικατάστασης στο 

τμήμα της οδού Γ. Ρίτσου, από την οδό Αναλήψεως ως την οδό Πτολεμαίδας. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος 

της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 

3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 204/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  2.7.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος,  Ζδρου Αικατερίνη,  Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, , 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,   

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας Φ. Γιούσμη 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας  Χ. Βερικούκη  
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