ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης, της 21ης Ιουνίου
2016
Αριθ. απόφασης 12
Περίληψη
Έκφραση γνώµης για την απαγόρευση κυκλοφορίας και
στάθµευσης οχηµάτων στην οδό Ψαρρών, στα Κιµµέρια.

Στα Κιµµέρια Ξάνθης και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κιµµερίων σήµερα 21 Ιουνίου 2016 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 18.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων
ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 22242/16-06-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Μπουδούρ Χουσεϊν
Χουσεϊν, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα µέλη τoυ συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 88
του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειµένου να συζητηθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν
σχετικές αποφάσεις.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Ξάνθης Μαυροµάτη Αικατερίνη για την τήρηση
των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) µέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
Εµίν Ραµαδάν
Μαλκότς Ορχάν

Απόντες
Τοπ Ιµπραήµ Μπεσµέ
Μπαντάκ Μπεσήµ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, θέτοντας υπόψη των µελών, την αρ.πρωτ. 18305ε24-5-2016 εισήγηση του Τµήµατος
Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών,Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Ξάνθης, σύµφωνα µε την οποία: Η Υπηρεσία 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 παιδικής χαράς του
Α΄Οικισµού 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).
- 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.
Στη συνέχεια, ζήτησε από τα µέλη τα αποφασίσουν σχετικά
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη
-Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν.3852/2010
-Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1α, 1β, 1γ του Ν.3463/2006
-Την από 20-5-2016 σχετική µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆.Ξάνθης
-Το γεγονός 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 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
-Τους όρους απαγόρευσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του, για τα προτεινόµενα µέτρα ρύθµισης κυκλοφορίας σχετικά µε την
απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων στην οδό Ψαρρών από το ύψος της οδού Αργ.
Σάρρου έως την οδό Γ. Μακέδη στα Κιµµέρια Ξάνθης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 20-5-2016
µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆.Ξάνθης.
2.Υποβάλλει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειµένου να εισηγηθεί στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ξάνθης, σχέδιο κανονιστικής απόφασης των άρθρων 79,82 του Ν.3463/06 για τα
προτεινόµενα µέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Ο Πρόεδρος
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)

Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 22-06-2016
Η γραµµατέας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων

Μαυροµάτη Αικατερίνη

