
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 248/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

17. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΜΠΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΣΤΟ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΡ.55 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18449/26.9.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 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», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 25 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μούκας Σωτήριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Γιώγας Δημήτριος 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

5 Δελής Αθανάσιος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

ΑΔΑ: ΨΑΜΦΩΡΠ-ΝΚΗ



 2 

6 Θεοδώρου Έλλη 19 Ρυσάφης Αντώνιος 

7 Θωμάς Ευάγγελος 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 21 Ταμβίσκου Ευτυχία 

9 Καραμάνη Δήμητρα 22 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Καραπατσούδη Ελένη 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Κίτσου Ελένη   

                                                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 2 Πέτκου Αναστάσιος 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Πέτκου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και πριν τη συζήτηση των θεμάτων 

εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης 

γ. Καρυδιάς κ. Παύλος Κληντσάρης 

δ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης 

β. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

γ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου.  

δ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας. 

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. 
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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 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 8268/9.5.2019 εισήγηση της 

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας προς το Συμβούλιο της Δ.Κ. Έδεσσας και την ΕΠΖ, η οποία 

έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το αριθ. πρωτ. 2515/11Σ//103-γ’/17-04-2019 έγγραφο του Τμ. Τροχαίας 

Έδεσσας, με ερώτημα σχετικά με κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης Α.Μ.Ε.Α. 

2. Το αριθ. πρωτ. 7098/19-04-2019 έγγραφο Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας, 
όπου ενημερώνεται το Τμ. Τροχαίας Έδεσσας ότι, «η ράμπα ΑΜΕΑ που βρίσκεται 
στο πεζοδρόμιο της οδού Εγνατίας αρ. 55 στην Έδεσσα, δεν έχει κατασκευαστεί 
μέσω έργου μετά από εγκεκριμένη μελέτη ή από το εργατοτεχνικό προσωπικό της 
Υπηρεσίας μας» 

3. Το αριθ. πρωτ. 2515/11Σ//103-στ’/22-04-2019 έγγραφο του Τμ. Τροχαίας 
Έδεσσας, με το οποίο  παρακαλούν για τις δικές μας ενέργειες. 

4. Το άρθρο 82, παρ. 2 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 83, παρ. 2 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018):  σύμφωνα με το οποίο, «Το συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις, είτε με δική 
του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, 
σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: ….. γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και 
ανάπλαση της περιοχής, ….. ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής 
της κοινότητας,…» 

5. Το άρθρο 73, παρ. Β-ii του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με το οποίο,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για «ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, 
προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης 
ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), 
πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, 
χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων 
περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης 
ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, 
περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης 
πολεοδομικών μελετών», 

6. Τις διατάξεις της Αριθ. 52907/09  Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος-
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (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 όπου αναφέρεται στο 
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Άρθρο 2: «Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης 
πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία 
κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του 
κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), 

7. Την αριθ. πρωτ. 7987/06-05-2019 αίτησή του, ο κ. Κάκογλου Χρήστος του 
Ξενοφώντα ζήτησε τη χορήγηση άδειας στιγμιαίας διέλευσης με καταβιβασμό του 
πεζοδρομίου - ράμπα για χρήση ΑΜΕΑ (με συνεπακόλουθη την απαγόρευση 
στάθμευσης) στο πεζοδρόμιο μπροστά από την είσοδο του καταστήματος της 
επιχείρησής του, με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Ι.Κ.Ε.», 
που βρίσκεται στην οδό Εγνατίας 55 στην Έδεσσα. Στην αίτηση αναφέρεται ότι ο 
ενδιαφερόμενος προτίθεται να κατασκευάσει τη ράμπα με δική του μέριμνα και 
δαπάνες, 

και επειδή, όπως προκύπτει από τα (1),(2) & (3) σχετικά, η ράμπα με δύο μεταλλικά 

κολωνάκια δεξιά και αριστερά αυτής είναι ήδη κατασκευασμένη, επί της ουσίας η 
αίτηση αφορά άδεια διατήρησης αυτής, ως ράμπα ΑΜΕΑ. 

Μετά τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι: 

α)  Η  οδός  Εγνατία της πόλης στην Έδεσσας είναι χαρακτηρισμένη ως «Εθνική 
οδός» και κάθε απόφαση που αφορά σ’ αυτή (π.χ. διαβάσεις πεζών και θέσεις 
στάθμευσης), πρέπει να λαμβάνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από συγκοινωνιακή μελέτη. 

β) Το πεζοδρόμιο στην οδό Εγνατίας αρ. 55, έχει πλάτος ίσο με 2,40μ. 
συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου και η υφιστάμενη ράμπα διαστάσεων 
0,90Χ1,20μ. αφήνει ελεύθερη ζώνη  όδευσης πεζών ίση 1,50μ. 

γ)  Στη γωνία του πεζοδρομίου της οδού Εγνατίας με την οδό Βεροίας, υπάρχει 
ράμπα ΑΜΕΑ που κατασκευάστηκε με έργο του Δήμου Έδεσσας, και μπορεί 
να εξυπηρετήσει τους έχοντες κινητικά προβλήματα  να ανέλθουν στο 
πεζοδρόμιο και βρίσκεται σε απόσταση  περίπου 98,00μ. από την είσοδο της 
επιχείρησης του κ. Κάκογλου. Αντιθέτως, στη γωνία του πεζοδρομίου της οδού 
Εγνατίας με την οδό Φιλικής Εταιρείας δεν είναι εφικτή η κατασκευή ράμπας 
ΑΜΕΑ λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς των δρόμων. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι : 

 Επειδή ο Δήμος μας, δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την ύπαρξη ράμπας 
ΑΜΕΑ στο συγκεκριμένο σημείο (Εθνική Οδός) χωρίς να υφίσταται 
διάβαση πεζών και εγκεκριμένη συγκοινωνιακή μελέτη από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Επειδή  ο Δήμος μας, δεν πρέπει να ενθαρρύνει ιδιώτες να παρεμβαίνουν 
στους κοινόχρηστους χώρους αυθαιρέτως χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Εισηγούμαστε  

1. Τη χορήγηση άδειας στιγμιαίας διέλευσης πεζοδρομίου, έμπροσθεν του 
καταστήματος του κ. Κάκογλου, για την μεταφορά των εμπορευμάτων του. 
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2. Τη διατήρηση του ήδη υποβιβασμένου πεζοδρομίου μόνο για την διευκόλυνση 
φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων του καταστήματος και όχι ως ράμπα 
ΑΜΕΑ. 

3. Για οποιαδήποτε άλλη συγκοινωνιακή απαίτηση (διάβαση πεζών, απαγόρευση 
στάθμευσης ή αποκλειστική θέση στάθμευσης-φορτοεκφόρτωσης έμπροσθεν 
του καταστήματός του) ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στις 
Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλα».  
 

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

Κοινότητας Έδεσσας με την αριθμ. 25/2019 ομόφωνη απόφασή της αποφάσισε τα εξής: 

«Γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης για: 

 α. Χορήγηση άδειας στιγμιαίας διέλευσης πεζοδρομίου, έμπροσθεν του 

καταστήματος του κ. Κάκογλου, για την μεταφορά των εμπορευμάτων του. 

β. Διατήρηση του ήδη υποβιβασμένου πεζοδρομίου μόνο για την διευκόλυνση 

φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων του καταστήματος και όχι ως ράμπα ΑΜΕΑ. 

Για οποιαδήποτε άλλη συγκοινωνιακή απαίτηση (διάβαση πεζών, απαγόρευση 

στάθμευσης ή αποκλειστική θέση στάθμευσης-φορτοεκφόρτωσης έμπροσθεν του 

καταστήματός του) προτείνεται ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στις Υπηρεσίες της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας».     

Επίσης, η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ. 27/2019 ομόφωνη απόφασή 

της, εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης για: 

 α. Χορήγηση άδειας στιγμιαίας διέλευσης πεζοδρομίου, έμπροσθεν του 

καταστήματος του κ. Κάκογλου, για την μεταφορά των εμπορευμάτων του. 

β. Διατήρηση του ήδη υποβιβασμένου πεζοδρομίου μόνο για την διευκόλυνση 

φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων του καταστήματος και όχι ως ράμπα ΑΜΕΑ". 

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

πρωτ. 7987/6.5.2019 αίτηση του Κάκογλου Χρήστου, το αριθ. πρωτ. 2515/11Σ//103-

γ’/17-04-2019 έγγραφο του Τμ. Τροχαίας Έδεσσας,  το αριθ. πρωτ. 7098/19-04-2019 

έγγραφο Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας, το αριθ. πρωτ. 2515/11Σ//103-στ’/22-04-

2019 έγγραφο του Τμ. Τροχαίας Έδεσσας, την αριθμ. 25/2019 απόφαση – γνωμοδότηση 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας καθώς και τις διατάξεις του άρθρων 

73 του Ν.3852/2010 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας στιγμιαίας διέλευσης πεζοδρομίου, έμπροσθεν 

του καταστήματος του κ. Κάκογλου, για την μεταφορά των εμπορευμάτων του. 
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Β. Εγκρίνει τη διατήρηση του ήδη υποβιβασμένου πεζοδρομίου μόνο για την 

διευκόλυνση φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων του καταστήματος και όχι ως 

ράμπα ΑΜΕΑ. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Ελευθέριος Παπαδόπουλος, 

Αντώνιος Ξυλουργίδης, Γεώργιος Μουστάκας, Δήμητρα Καραμάνη, Ευάγγελος Θωμάς, 

Αναστάσιος Πέτκου, Αθανάσιος Δελής και Ελένη Καραμπατσούδη δεν συμμετείχαν στον 

καταρτισμό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 248/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  10.10.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, 

Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου 

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής 

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

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  Μ. Σαμλίδη 

ΑΔΑ: ΨΑΜΦΩΡΠ-ΝΚΗ
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