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Από το αριθ.7/9-3-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 31

Περίληψη
Συμπλήρωση της με αριθμό 477/2008 προγενέστερης απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στο δρόμο που οδηγεί στο 3ο Λύκειο & Στρατιωτικό Νοσοκομείο»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7077/5-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Ιωάννη Μπούτου, για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
18. Λύρατζης Πασχάλης
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
19. Μελισσόπουλος Σάββας
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
20. Μπαντάκ Σιαμπάν
4. Βογιατζής Κωνσταντίνος
21. Μπεκήρ Ογλού Σουά
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
22. Παπά Σοφία
6. Γουναρίδης Στυλιανός
23. Παπαδάκης Θεοφάνης
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
24. Παπαδόπουλος Βασίλειος
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
25. Παπαδόπουλος Κυριάκος
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
26. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
10. Ζερενίδης Ιωάννης
27. Παπαχρόνης Ιωάννης
11. Ηλιάδης Θωμάς
28. Παυλίδου Ελισάβετ
12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
29. Σπανίδης Μιχαήλ
13. Ιγιαννίδης Στέφανος
30. Σταυρακάρας Παναγιώτης
14. Καλογερής Γεώργιος
31. Τσακιρίδης Αφεντούλης
15. Καμαρίδης Ιπποκράτης
32. Φανουράκης Εμμανουήλ
16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
33. Χαριτωνίδου Ειρήνη
17. Καφφετζής Κωνσταντίνος
34. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ασκαρίδης Ηλίας
5. Τοπ Σινάν
2. Σαββίδης Ματθαίος
6. Χασάν Ογλού Φερτούν
3. Τσαρεκτσή Τζενάν
7. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
4. Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, και οι πρόεδροι των
κοινοτήτων Κιμμερίων Ραμαδάν Εμίν Ογλού, Νεοχωρίου Θεοδόσιος Κυριακού, Γέρακα Τζελαϊδήν Κοτζα
και Δαφνώνα Σπυρίδων Χωραφάς
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Νικόλαος
Ανταμπούφης μετά την ψήφιση του 1ου θέματος, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Γουναρίδης Στυλιανός,
Ηλιάδης Θωμάς, Θεοδωρίδης Αναστάσιος, Ιγιαννίδης Στέφανος, Παπαδόπουλος Κυριάκος, Παυλίδου
Ελισάβετ, μετά την ψήφιση του 1ου θέματος, Πασχάλης Λύρατζης, Κωνσταντίνος Καφφετζής και Σοφία
Παπά, μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την από 28-1-2020 εισήγηση της ΕΠΖ, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, 2. Την αριθ.2/20-1-2020 απόφαση της Κοινότητας Ξάνθης, 3. Η αριθ. 2/27-1-2020 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας ζωής.
Σας αναφέρω ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του του ν.2696/99 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48
παρ. 9 του ν.4313/2014 «Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας … λαμβάνονται με αποφάσεις του
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Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν
εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους».
Την ως άνω απόφαση εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως σχέδιο
κανονιστικής απόφασης των άρθ. 79, 82 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), σύμφωνα με το άρθ. 73 του ν. 3852/10,
λαμβάνοντας υπόψη την έκφραση γνώμης της Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 83 του
ν.3852/10.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την με αριθμό 477/2008 απόφαση ενέκρινε «την απαγόρευση της
κυκλοφορίας των οχημάτων στο δρόμο που ξεκινά από την οδό Λευκού Πύργου και βρίσκεται μεταξύ 3ου
Λυκείου & Στρατιωτικού Νοσοκομείου πλην οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και των μονίμων κατοίκων της
περιοχής, λόγω του ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τη λειτουργία του 3 ου Λυκείου αναμένεται
κατακόρυφη αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες άφιξης & αναχώρησης των μαθητών και
λόγω του μικρού πλάτους του δρόμου θα παρουσιαστεί μποτιλιάρισμα και δεν θα εξυπηρετούνται τυχόν
έκτακτα περιστατικά».
Ήδη η άνω οδός με την με αρ. 223/31-7-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ονομάστηκε
οδός Νικολάου Ματσούκα.
Με την υπ’ αριθμ. 30817/13-11-2019 αίτηση ζητείται η επανεξέταση της αναγκαιότητας της
απαγόρευσης κυκλοφορίας επί της οδού Νικολάου Ματσούκα, διότι με την απαγόρευση κυκλοφορίας
δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Στρατιωτικού Νοσοκομείου (πάσης φύσης
τροφοδοσία, άμεση πρόσβαση εργαζομένων και πολιτών, κλπ).
Το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε σε επιτόπου αυτοψία και
πραγματοποίησε έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης και κυκλοφορίας επί της οδού Νικολάου
Ματσούκα, όπου διαπιστώθηκε ότι:
o Η οδός είναι διπλής κατεύθυνσης.
o Υπάρχει κατακόρυφη σήμανση και καταγράφηκαν οι πινακίδες για την απαγόρευση δεξιάς στροφής (Ρ28) επί της οδού Μητροπολίτου Αντωνίου με εξαίρεση των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και μονίμων
κατοίκων, πινακίδες απαγόρευσης της εισόδου σε όλα τα οχήματα (Ρ-7) με την ίδια εξαίρεση, καθώς
και πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) εκατέρωθεν πλην των μονίμων κατοίκων.
o Η οδός έχει διαμορφωμένο υπερυψωμένο πεζοδρόμιο στην αριστερή πλευρά της.
o Η οδός είναι εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και μετά την ένταξη της περιοχής στο εγκεκριμένο
σχέδιο πόλης θα μπορέσει να διαμορφωθεί και να αποκτήσει τα τελικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά της
και τη δυνατότητα να επανεξεταστεί ο λειτουργικός της χαρακτήρας και τα κυκλοφοριακά της
δεδομένα.
Σε συνέχεια των παραπάνω και έχοντας υπόψη εκτός των ανωτέρω και την αναγκαιότητα για άμεση
προσβασιμότητα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο και τη βελτίωση της ασφάλειας της οδού για τους χρήστες
της (οδηγούς και πεζούς) η υπηρεσία συνέταξε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην οποία εισηγούμαι:
Να συμπληρωθεί η με αριθμό 477/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με τον κανονισμό λειτουργίας
της οδού Νικολάου Ματσούκα, που έχει ως εξής:
- Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται όλο το 24ωρο η κυκλοφορία οχημάτων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,
των απορριμματοφόρων, των νεκροφόρων οχημάτων και των ΤΑΞΙ.
- Επιτρέπεται όλο το 24ωρο η κυκλοφορία όλων των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και δημοσίας
χρήσης που σχετίζονται με τη λειτουργία του Στρατιωτικού Νοσοκομείου.
- 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 επιχειρήσεων 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).
- Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας τα οχήματα των παρόδιων κατοίκων ή επαγγελματιών
εφ’ όσον η κατοικία ή η επαγγελματική εγκατάσταση διαθέτει χώρο στάθμευσης εκτός οδού.
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.
Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθεί-εφαρμοστεί η απαραίτητη
κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.
Τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα χαρακτηρίζονται προσωρινά με ισχύ έως ότου ενταχθεί η εν λόγω
οδός στο σχέδιο πόλης και διαμορφωθεί και λειτουργήσει το οδικό δίκτυο που προβλέπεται σε αυτό.
Επισημαίνεται ότι η οδός στην οποία προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν εμπίπτει
στην εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του ν.3463/2006.
Τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 52 του ν.2696/1999
«ΚΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του ν.4313/2014.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο συμβούλιο της Κοινότητας Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης για το
προτεινόμενο μέτρο ρύθμισης της κυκλοφορίας.

ΑΔΑ: Ω5ΗΦΩΚ8-ΣΓ8

Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής Ξάνθης της 27-1-2020 συνεδρίασης που περιλαμβάνει τη με αριθμό 2/2020 απόφασή της σχετικά με
«Συμπλήρωση της με αριθμό 477/2008 απόφασης δημ. συμβουλίου με τον κανονισμό λειτουργίας της οδού
Ν. Ματσούκα»».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμπληρώνει τη με αριθμό 477/2008 προγενέστερη απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με
«Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δρόμο που οδηγεί στο 3ο Λύκειο & Στρατιωτικό Νοσοκομείο» και
συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της, ως εξής:
- Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται όλο το 24ωρο η κυκλοφορία οχημάτων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, των
απορριμματοφόρων, των νεκροφόρων οχημάτων και των ΤΑΞΙ.
- Επιτρέπεται όλο το 24ωρο η κυκλοφορία όλων των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και δημοσίας χρήσης
που σχετίζονται με τη λειτουργία του Στρατιωτικού Νοσοκομείου.
- 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 επιχειρήσεων 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).
- Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων των γονέων που μεταφέρουν μαθητές από
08:00-09:00 και από 13:00-15:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή
- Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων τις απογευματινές ώρες για την πρόσβαση
στο 3ο Λύκειο, όταν πραγματοποιούνται αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις
- Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας τα οχήματα των παρόδιων κατοίκων ή επαγγελματιών εφ’
όσον η κατοικία ή η επαγγελματική εγκατάσταση διαθέτει χώρο στάθμευσης εκτός οδού.
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.
Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθεί-εφαρμοστεί η απαραίτητη κατακόρυφη
και οριζόντια σήμανση.
Τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα χαρακτηρίζονται προσωρινά με ισχύ έως ότου ενταχθεί η εν λόγω οδός
στο σχέδιο πόλης και διαμορφωθεί και λειτουργήσει το οδικό δίκτυο που προβλέπεται σε αυτό.
Επισημαίνεται ότι η οδός στην οποία προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν εμπίπτει στην
εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του ν.3463/2006.
Τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 52 του ν.2696/1999 «ΚΟΚ»
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του ν.4313/2014.
Κατά τα λοιπά, 477/2008 ισχύει ως έχει.
…………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 11-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

