
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  302/2018      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25ΗΣ 

ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ, ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ & 

ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19531/2.11.2018 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 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 
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4 Βερικούκης Χρήστος  16 Πέτκος Χρήστος  

5 Γιώγας Δημήτριος  17 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Δασκάλου Χρήστος  18 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Δημητριάδης Βασίλειος 19 Σόντρας Ιωάννης  

8 Δίου Αναστάσιος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Ταμβίσκου Ευτυχία 

2 Μάρκου Διονύσιος 4 Ταπαζίδης Δημήτριος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. 

Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 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. 

 

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

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 31.8.2018 υπηρεσιακό σημείωμα της 

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας προς το Συμβούλιο της Δ.Κ. Έδεσσας, η οποία έχει ως 

εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. πρωτ. 10350/04-06-2018 αίτηση πολιτών για λήψη μέτρων 

κυκλοφοριακής ρύθμισης στην  οδό 25ης Μαρτίου, στην περιοχή  συμβολής 

της με τις οδούς Στενημάχου, Στρωμνίτσης & Μελενίκου της πόλης της 

Έδεσσας. 

2. Το  αρ. πρωτ. 4932/18/1229138 της 19-06-2018  έγγραφο  του Τμ. Τροχαίας  

Έδεσσας, στο οποίο μεταξύ άλλων, ζητούν την εξέταση του παραπάνω 

θέματος. 

3. Την συνημμένη στην παρούσα, μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δ.Ε. με τίτλο: 

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό 25ης Μαρτίου, στη συμβολή της με τις 

οδούς Στενημάχου, Στρωμνίτσης & Μελενίκου της πόλης της Έδεσσας» (Τεχνική 

Έκθεση-Μελέτη & Σχέδιο). 

4. Το ότι τα προτεινόμενα μέτρα σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη δεν 

αντιβαίνουν σε καμία περίπτωση του άρθρου 34 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57 Α/23-

3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ. 

5. Το γεγονός ότι, η απόφαση αυτή κανονιστική σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ., καθώς αφορά σε μέτρα κυκλοφοριακής 

ρύθμισης   

6. Είναι αρμοδιότητα του  Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας, «…να εκφράζει γνώμες 

να διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν 

παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου σχετικά με τα θέματα:» που 

αφορούν στην «κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής 

κοινότητας», σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 2-ε του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-

2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης,  
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7. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής «…Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: ….v) το 

σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.», σύμφωνα 

με το άρθρο 73, παρ. Β-v του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης,  

Σας  διαβιβάζουμε τα παραπάνω σχετικά  για να αποφασίσετε αρμοδίως. 

Σε περίπτωση θετικής απόφασης,  θα γίνει η κατασκευή διαβάσεων πεζών, και 

τοποθέτηση αντίστοιχης οριζόντιας &  κάθετης σήμανσης, σύμφωνα με την 

συνημμένη στην παρούσα μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., όπως περιγράφεται 

παρακάτω: 

1. Επί της οδού 25ης Μαρτίου: 

     1.1.  Κατασκευή δύο  (2) διαβάσεων πεζών, με την πρώτη μεταξύ Ο.Τ.62 & 64 

και η δεύτερη μεταξύ Ο.Τ. 60 & 65 (Βλ. σχέδιο). 

     1.2.  Τοποθέτηση μίας (1) σειράς μεταλλικών  ανακλαστήρων 

οδοστρώματος («μάτια γάτας») επί της ασφάλτου, πρίν τις δύο  (2)  νέες διαβάσεις 

πεζών της οδού 25ης Μαρτίου, ώστε αυτές να είναι έγκαιρα ευδιάκριτες ακόμη και την 

νύχτα από τους οδηγούς οχημάτων. 

      1.3. Κάθετη σήμανση των δύο (2) παραπάνω διαβάσεων, με τοποθέτηση 

πινακίδων πριν από αυτές κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, τύπου  Κ-16 

«Κίνδυνος  λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π)»  &  συγχρόνως  Π-

21 «Διάβαση πεζών». 

2. Επί των οδών Στενημάχου, Στρωμνίτσης & Μελενίκου: 

2.1.  Κατασκευή τριών (3) διαβάσεων πεζών, μία σε κάθε οδό από τις 

παραπάνω (βλ. σχέδιο). 

2.2.  Κάθετη σήμανση των τριών  (3) διαβάσεων, με τοποθέτηση πινακίδων Κ-16 

«Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π)» &  συγχρόνως  Π-21 

«Διάβαση πεζών», πριν από αυτές, και κατά τις δύο κατευθύνσεις κίνησης των 

οχημάτων. 

Η κατασκευή των διαβάσεων πεζών θα γίνει με χρήση λευκού ή κίτρινου ειδικού 

ανακλαστικού χρώματος διαγραμμίσεων ασφάλτου.  

Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος («μάτια γάτας») θα είναι 

κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου και θα τοποθετηθούν μίας (1) 

σειρά, πριν την διάβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης της εταιρίας 

κατασκευής τους. 
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Η κάθετη σήμανση θα γίνει με στερέωση πασσάλων γαλβανιζέ επί του 

πεζοδρομίου και τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης στο ανώτερο σημείο τους. 

 Στην παρούσα Τεχνική Έκθεση-Μελέτη επισυνάπτεται ως Παράρτημα, σχέδιο με 

τις θέσεις των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (οριζόντια & κάθετη 

σήμανση)». 

Το συμβούλιο της Δ.Κ. Έδεσσας με την αριθμ. 34/2018 ομόφωνη απόφασή του, 

γνωμοδοτεί θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για τη κατασκευή 

διαβάσεων πεζών, και τοποθέτηση αντίστοιχης οριζόντιας &  κάθετης σήμανσης, 

σύμφωνα με την μελέτη και το παράρτημα- σχέδιο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας,  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ. 33/2018 ομόφωνη απόφασή της, 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: 

«Εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης για τη 

κατασκευή διαβάσεων πεζών, και τοποθέτηση αντίστοιχης οριζόντιας &  κάθετης 

σήμανσης, σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα μελέτη και το παράρτημα- 

σχέδιο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 

παρούσας, και περιγράφονται παρακάτω: 

       1. Επί της οδού 25ης Μαρτίου: 

     1.1.  Κατασκευή δύο  (2) διαβάσεων πεζών, με την πρώτη μεταξύ Ο.Τ.62 & 64 

και η δεύτερη μεταξύ Ο.Τ. 60 & 65 (Βλ. σχέδιο). 

     1.2.  Τοποθέτηση μίας (1) σειράς μεταλλικών  ανακλαστήρων 

οδοστρώματος («μάτια γάτας») επί της ασφάλτου, πρίν τις δύο  (2)  νέες διαβάσεις 

πεζών της οδού 25ης Μαρτίου, ώστε αυτές να είναι έγκαιρα ευδιάκριτες ακόμη και την 

νύχτα από τους οδηγούς οχημάτων. 

      1.3. Κάθετη σήμανση των δύο (2) παραπάνω διαβάσεων, με τοποθέτηση 

πινακίδων πριν από αυτές κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, τύπου  Κ-16 

«Κίνδυνος  λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π)»  &  συγχρόνως  Π-

21 «Διάβαση πεζών». 

       2. Επί των οδών Στενημάχου, Στρωμνίτσης & Μελενίκου: 

2.1.  Κατασκευή τριών (3) διαβάσεων πεζών, μία σε κάθε οδό από τις 

παραπάνω (βλ. σχέδιο). 

2.2.  Κάθετη σήμανση των τριών  (3) διαβάσεων, με τοποθέτηση πινακίδων Κ-16 

«Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π)» &  συγχρόνως  Π-21 

«Διάβαση πεζών», πριν από αυτές, και κατά τις δύο κατευθύνσεις κίνησης των 

οχημάτων. 
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 Η κατασκευή των διαβάσεων πεζών θα γίνει με χρήση λευκού ή κίτρινου ειδικού 

ανακλαστικού χρώματος διαγραμμίσεων ασφάλτου.  

Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος («μάτια γάτας») θα είναι 

κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου και θα τοποθετηθούν μίας (1) 

σειρά, πριν την διάβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης της εταιρίας 

κατασκευής τους. 

Η κάθετη σήμανση θα γίνει με στερέωση πασσάλων γαλβανιζέ επί του 

πεζοδρομίου και τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης στο ανώτερο σημείο τους». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 82 & 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και του άρθρου 73 

του Ν. 3852/2010 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την κατασκευή διαβάσεων πεζών, και τοποθέτηση αντίστοιχης 

οριζόντιας &  κάθετης σήμανσης, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση - Μελέτη και το 

Διάγραμμα κυκλοφοριακής μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας, και περιγράφονται παρακάτω: 

       1. Επί της οδού 25ης Μαρτίου: 

     1.1.  Κατασκευή δύο  (2) διαβάσεων πεζών, με την πρώτη μεταξύ Ο.Τ.62 & 64 

και η δεύτερη μεταξύ Ο.Τ. 60 & 65 (Βλ. σχέδιο). 

     1.2.  Τοποθέτηση μίας (1) σειράς μεταλλικών  ανακλαστήρων 

οδοστρώματος («μάτια γάτας») επί της ασφάλτου, πρίν τις δύο  (2)  νέες διαβάσεις 

πεζών της οδού 25ης Μαρτίου, ώστε αυτές να είναι έγκαιρα ευδιάκριτες ακόμη και την 

νύχτα από τους οδηγούς οχημάτων. 

      1.3. Κάθετη σήμανση των δύο (2) παραπάνω διαβάσεων, με τοποθέτηση 

πινακίδων πριν από αυτές κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, τύπου  Κ-16 

«Κίνδυνος  λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π)»  &  συγχρόνως  Π-

21 «Διάβαση πεζών». 

       2. Επί των οδών Στενημάχου, Στρωμνίτσης & Μελενίκου: 

2.1.  Κατασκευή τριών (3) διαβάσεων πεζών, μία σε κάθε οδό από τις 

παραπάνω (βλ. σχέδιο). 

2.2.  Κάθετη σήμανση των τριών  (3) διαβάσεων, με τοποθέτηση πινακίδων Κ-16 

«Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π)» &  συγχρόνως  Π-21 

ΑΔΑ: 60Α1ΩΡΠ-ΛΚΦ



 7 

«Διάβαση πεζών», πριν από αυτές, και κατά τις δύο κατευθύνσεις κίνησης των 

οχημάτων. 

Η κατασκευή των διαβάσεων πεζών θα γίνει με χρήση λευκού ή κίτρινου ειδικού 

ανακλαστικού χρώματος διαγραμμίσεων ασφάλτου.  

Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος («μάτια γάτας») θα είναι 

κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου και θα τοποθετηθούν μίας (1) 

σειρά, πριν την διάβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης της εταιρίας 

κατασκευής τους. 

Η κάθετη σήμανση θα γίνει με στερέωση πασσάλων γαλβανιζέ επί του 

πεζοδρομίου και τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης στο ανώτερο σημείο τους. 

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  302/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  12.11.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, 

 Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,    Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης  

              Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας 

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας Φ. Γιούσμη 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

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

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Μ. Σαμλίδη 

ΑΔΑ: 60Α1ΩΡΠ-ΛΚΦ
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