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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 11ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 19ης
Ιουλίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 63

Περίληψη
΄΄
Εισηγητική έκθεση
για
την
απαγόρευση
κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Ψαρρών, στη Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.26646/15-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Ξάνθης)
Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Γουναρίδης Στυλιανός
2.Καρά Αχμέτ
3.Ηλιάδης Θωμάς
3.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
4.Λύρατζης Πασχάλης
4.Μούρκας Χρήστος
5.Μυλωνάς Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
6.Χασάν Ογλού Φερτούν
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη νόμιμα καλεσμένη χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο κα
Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την αριθ.πρωτ.18305/24-5-2016 εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος μελετών έργων
συγκοινωνιακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών της Δ.Τ.Υ του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια : Αραβέλα Παπαδοπούλου Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών της Δ.Τ.Υ του Δήμου Ξάνθης
Ύστερα από την αποστολή της αρ. 23/14-08-2015 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, η
Υπηρεσία μας προχώρησε σε αυτοψία και διαπίστωσε τα παρακάτω.
Η παιδική χαρά Ά Οικισμού Κιμμερίων βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ψαρρών και Γ. Μακέδη, η
οποία είναι κεντρική οδός στην περιοχή των Κιμμερίων με συχνή και μεγάλη διέλευση οχημάτων.
Η Υπηρεσία μας προτείνει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ψαρρών,
από το ύψος της οδού Αργ. Σάρρου έως την οδό Γ.Μακέδη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότερη και
ασφαλέστερη λειτουργία της εν λόγω παιδικής χαράς και να μην υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και την
υγεία των παιδιών και των συνοδών τους που τη χρησιμοποιούν. Προβλέπεται η τοποθέτηση σήμανσης,
πινακίδα Ρ-7, (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα), στις εισόδους της οδού Ψαρρών, από την οδό
Γ.Μακέδη και την οδό Αργ. Σάρρου
Η απαγόρευση προτείνεται να ισχύσει με τους παρακάτω όρους:
- Η απαγόρευση δεν ισχύει για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Νοσοκομειακά, Αστυνομίας,
Πυροσβεστικής).
- Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται όλο το 24ωρο η κυκλοφορία οχημάτων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, των
απορριμματοφόρων, των Νεκροφόρων οχημάτων και των ΤΑΞΙ.
- Επίσης, επιτρέπεται από 7:00 έως 10:00 το πρωί και 15:00 έως 18:00 το απόγευμα η κυκλοφορία των
οχημάτων τροφοδοσίας και διανομής εμπορευμάτων των κατοικιών ή καταστημάτων της περιοχής (η
στάθμευση των οποίων δε θα παρεμποδίζει την κυκλοφορία άλλων οχημάτων).
- Επίσης, επιτρέπεται από 7:00 έως 19:00 το απόγευμα η κυκλοφορία των μηχανημάτων και οχημάτων
έργων, (μπετονιέρες, εκσκαφείς, αυτοκίνητα αποκομιδής προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων).
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Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας τα οχήματα των κατοίκων της οδού Ψαρρών, από το ύψος
της οδού Αργ. Σάρρου έως την οδό Γ.Μακέδη.
Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
- Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι σε
οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα.
- Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων, εκτός εάν καθοδηγούνται από πεζό.
- Απαγορεύονται οι επί τόπου στροφές.
Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν ενδέχεται να επηρεάσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην
περιοχή, αφού το τμήμα της οδού Ψαρρών, όπου προτείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης
οχημάτων, είναι αρκετά μικρό σε πλάτος και δεν χρησιμοποιείται ευρέως από οχήματα.
Επισημαίνεται ότι οι οδοί στις οποίες προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν εμπίπτουν
στην εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του Ν. 3463//2006.
Το παραπάνω προτεινόμενο μέτρο εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν.4313/2014.
Παρακαλούμε να εκφράσετε τη γνώμη σας, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 του Ν.3852/10, προκειμένου η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης των
άρθρων 79, 82 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), για το προτεινόμενο μέτρο ρύθμισης της κυκλοφορίας. ΄΄
Ο Πρόεδρος είπε ότι με την αριθ.12/21-6-2016 απόφαση του το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Κιμμερίων εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της :
1.Την αριθ.πρωτ.18305/24-5-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
2.Τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του Ν.3463/2006 για τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης της
κυκλοφορίας
3. Το γεγονός ότι η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν εμπίπτει στην εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ
του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006
4. Το γεγονός ότι προτεινόμενο μέτρο εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 52 του Ν.2696/1999
«ΚΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν.4313/2014
5. Ότι η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν ενδέχεται να επηρεάσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες
στην περιοχή, αφού το τμήμα της οδού Ψαρρών, όπου προτείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας και
στάθμευσης οχημάτων, είναι αρκετά μικρό σε πλάτος και δεν χρησιμοποιείται ευρέως από οχήματα.
6.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.2 του Ν.3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων
στην οδό Ψαρρών της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, από το ύψος της οδού Αργ. Σάρρου έως την
οδό Γ.Μακέδη, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότερη
και ασφαλέστερη λειτουργία της εν λόγω παιδικής χαράς και να μην υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια
και την υγεία των παιδιών και των συνοδών τους που τη χρησιμοποιούν. Προβλέπεται η τοποθέτηση
σήμανσης, πινακίδα Ρ-7, (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα), στις εισόδους της οδού
Ψαρρών, από την οδό Γ.Μακέδη και την οδό Αργ. Σάρρου.
Η απαγόρευση προτείνεται να ισχύσει με τους παρακάτω όρους:
- Η απαγόρευση δεν ισχύει για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Νοσοκομειακά, Αστυνομίας,
Πυροσβεστικής).
- Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται όλο το 24ωρο η κυκλοφορία οχημάτων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,
των απορριμματοφόρων, των Νεκροφόρων οχημάτων και των ΤΑΞΙ.
- Επίσης, επιτρέπεται από 7:00 έως 10:00 το πρωί και 15:00 έως 18:00 το απόγευμα η
κυκλοφορία των οχημάτων τροφοδοσίας και διανομής εμπορευμάτων των κατοικιών ή
καταστημάτων της περιοχής (η στάθμευση των οποίων δε θα παρεμποδίζει την κυκλοφορία
άλλων οχημάτων).

3

Επίσης, επιτρέπεται από 7:00 έως 19:00 το απόγευμα η κυκλοφορία των μηχανημάτων και
οχημάτων έργων, (μπετονιέρες, εκσκαφείς, αυτοκίνητα αποκομιδής προϊόντων εκσκαφών ή
κατεδαφίσεων).
- Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας τα οχήματα των κατοίκων της οδού Ψαρρών, από
το ύψος της οδού Αργ. Σάρρου έως την οδό Γ.Μακέδη.
Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
- Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι
οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα.
- Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων, εκτός εάν καθοδηγούνται από πεζό.
- Απαγορεύονται οι επί τόπου στροφές.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-8-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
-

Κοκκίνου Περιστέρα

