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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 2ας
Αυγούστου 2012.
Αριθ. Απόφασης 63

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
τροποποίηση δρομολογίων αστικών λεωφορείων στην Π.
Μορσίνη και στην περιοχή Νοσοκομείου.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδημάρχου
Ξάνθης) Ταρενίδη Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.45146/27-7-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα
από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν
τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
Μαζαράκης Σπύρος
3. Βορίδης Δημήτριος
Φωτιάδης Νικόλαος
4. Μούρκας Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το (1ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.39689/276-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Ύστερα από αίτημα των κατοίκων της Παλιάς Χρύσας με αρ.πρωτ.68829/15-12-2011 και της Παλιάς
Μορσίνης με αρ. πρωτ.68831/15-12-2011 που αφορά στην επέκταση του αστικού δρομολογίου στην
Παλιά Μορσίνη και την επέκταση του δρομολογίου στην περιοχή πάνω από το Νοσοκομείο Ξάνθης η
υπηρεσία μας προχώρησε σε επιτόπου αυτοψία όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:
-Τα υφιστάμενα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων εξυπηρετούν τους κατοίκους της Χρύσας, αλλά
δεν εξυπηρετούνται επαρκώς οι κάτοικοι της Π. Χρύσας και καθόλου της Παλιάς Μορσίνης.
-Οι προτεινόμενες επεκτάσεις των διαδρομών μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα αστικά λεωφορεία
χωρίς να προκαλέσουν κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η υπηρεσία μας προτείνει:
Α) Την επέκταση και τροποποίηση του υφιστάμενο υ δρομολογίου της Χρύσας μέχρι την Παλιά
Μορσίνη. Πιο συγκεκριμένα κατά τη μετάβαση όταν το λεωφορείο κινείται δυτικά στην οδό Παπάγου
στη Χρύσα θα στρίβει δεξιά στην οδό Βεσσών, θα συνεχίζει στην οδό Διών και θα κάνει αναστροφή στο
Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο της Παλαιάς Μορσίνης. Εν συνεχεία κατά την επιστροφή κινούμενο στην
οδό Διών θα στρίβει δεξιά στην οδό Κικκόνων, θα φτάνει στο παλιό τέρμα στην οδό Σαπαιών και θα
συνεχίζει σύμφωνα με το παλιό δρομολόγιο. Προτείνεται επίσης η δημιουργία νέων στάσεων επί της
οδού Βεσσών απέναντι από το γήπεδο, επί της οδού Διών μετά τη διασταύρωση με Ανώνυμη οδό όπως
φαίνεται στο συνημμένο χάρτη. Επισημαίνεται ότι το Νέο Τέρμα καθορίζεται το Μ/ΚΟ Δημο τικό
Σχολείο Παλαιάς Μορσίνης, ενώ το Παλαιό Τέρμα παραμένει ως στάση.
Β)Την επέκταση και τροποποίηση του υφιστάμενου δρομολογίου του Νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα
κατά τη μετάβαση του λεωφορείου κινούμενο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου συνεχίζει μέχρι το τέλος
της οδο ύ, στρίβει αριστερά στην οδό Ιπποκράτους και συνεχίζει σύμφωνα με το παλιό δρο μο λόγιο .
Προτείνεται επίσης η δημιουργία νέων στάσεων επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου μετά τη διασταύρωση με
την ο δό Βάκχου, επί της οδού Ιπποκράτους μετά τη διασταύρωση με την οδό Σεύθη και στη συνέχεια
στην ο δό Ιπποκράτο υς πριν από τη διασταύρωση με την οδό Σ. Ιωαννίδη όπως αυτό φαίνεται στο
συνημμένο χάρτη.
Το Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. συναινεί με την πιλοτική εφαρμογή των παραπάνω τροποποιήσεων των
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δρομολογίων καθώς και με τη δημιουργία των νέων στάσεων.
Επισημαίνεται ότι η οδός στην οποία προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν
εμπίπτει στην εξαίρεση των παρ.,1β,1γ του άρθρου 82 του Ν.3463/2006.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1.Β.ν του
Ν.3852/10, το σχέδιο κανονιστικής απόφασης του άρθρου 82 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για την
προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη 1) το άρθρο 73 παρ.1.Β.ν
του Ν.3852/10, 2)την αριθ. 90/16-7-2012 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, 3)
την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τροποποίηση
δρομολογίων αστικών λεωφορείων στην Π. Μορορσίνη και στην περιοχή Νοσοκομείου.
Συγκεκριμένα εισηγείται τα εξής:
Α) Την επέκταση και τροποποίηση του υφιστάμενο υ δρομολογίου της Χρύσας μέχρι την Παλιά
Μορσίνη. Πιο συγκεκριμένα κατά τη μετάβαση όταν το λεωφορείο κινείται δυτικά στην οδό Παπάγου
στη Χρύσα θα στρίβει δεξιά στην οδό Βεσσών, θα συνεχίζει στην οδό Διών και θα κάνει αναστροφή στο
Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο της Παλαιάς Μορσίνης. Εν συνεχεία κατά την επιστροφή κινούμενο στην
οδό Διών θα στρίβει δεξιά στην οδό Κικκόνων, θα φτάνει στο παλιό τέρμα στην οδό Σαπαιών και θα
συνεχίζει σύμφωνα με το παλιό δρομολόγιο. Προτείνεται επίσης η δημιουργία νέων στάσεων επί της
οδού Βεσσών απέναντι από το γήπεδο, επί της οδού Διών μετά τη διασταύρωση με Ανώνυμη οδό όπως
φαίνεται στο συνημμένο χάρτη. Επισημαίνεται ότι το Νέο Τέρμα καθορίζεται το Μ/ΚΟ Δημο τικό
Σχολείο Παλαιάς Μορσίνης, ενώ το Παλαιό Τέρμα παραμένει ως στάση.
Β)Την επέκταση και τροποποίηση του υφιστάμενου δρομολογίου του Νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα
κατά τη μετάβαση του λεωφορείου κινούμενο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου συνεχίζει μέχρι το τέλος
της οδο ύ, στρίβει αριστερά στην οδό Ιπποκράτους και συνεχίζει σύμφωνα με το παλιό δρο μο λόγιο .
Προτείνεται επίσης η δημιουργία νέων στάσεων επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου μετά τη διασταύρωση με
την ο δό Βάκχου, επί της οδού Ιπποκράτους μετά τη διασταύρωση με την οδό Σεύθη και στη συνέχεια
στην ο δό Ιπποκράτο υς πριν από τη διασταύρωση με την οδό Σ. Ιωαννίδη όπως αυτό φαίνεται στο
συνημμένο χάρτη.
………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-8-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δέσποινα Γκούμα

υπογραφές

