ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΩΚ8-3Ν3
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ. 15/8-8-2011 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. Απόφασης 440

Πεξίιεςε
Έθδνζε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ απαγφξεπζε
θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ζηελ νδφ
Φίιηππνπ Ακνηξίδε θαη ζε ηκήκα ηεο νδνχ Οξθέσο.

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 8 Απγνχζηνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση. 44922/4-8-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαη θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ
Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 24
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Βαζηινχδεο Ζιίαο
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3)Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
4) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5) Πνχιηνο Υξίζηνο
6) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
6) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
7) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
7) Σνπ Ηζκέη
8) Ζιηάδεο Θσκάο
8) Φηιίππνπ Φίιηππνο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
9) Υνπζεΐλ Ογινχ Σηκνχξ
10) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
11) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ
12) Μαδαξάθεο πχξνο
13) Μνχξθαο Υξήζηνο
14) Μπεθηέο ακπξή
15) Μπέλεο Γεκήηξηνο
16) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
22) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
23) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
24) Φσηηάδεο Νηθφιανο
19) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
20) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
21) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ, θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Δπκνίξνπ
Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο,
Καξπνθχηνπ εξαθηάο Γηακαληήο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκελνο ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ
αξηζκ.πξση. 44198/29-7-2011 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ε νπνία αθνξά ηελ έθδνζε
θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ απαγφξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ζηελ νδφ
Φίιηππνπ Ακνηξίδε θαη ζε ηκήκα ηεο νδνχ Οξθέσο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη:
α) ηελ απαγφξεπζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη νδνί Μαπξνκηράιε, γνπξνχ θαη νη πάξνδνη
ησλ παξαπάλσ δξφκσλ νχησο ψζηε λα κελ κπνξνχλ ηα απηνθίλεηα κέζσ απηψλ ησλ νδψλ λα έρνπλ
πξφζβαζε ζηνπο παξαπάλσ δξφκνπο.
β) Ζ απαγφξεπζε δελ ζα ηζρχεη γηα ηα νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο (Ννζνθνκεηαθά, Αζηπλνκίαο,
Ππξνζβεζηηθήο) – θαη επεηδή ην πιάηνο ησλ παξαπάλσ δξφκσλ είλαη κηθξφ θαη ν απαηηνχκελνο ρψξνο
θίλεζεο ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 3.00 κέηξα –
δελ ζα πξέπεη λα
αλαπηχζζνληαη ηξαπεδνθαζίζκαηα ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή, γηα λα κπνξνχλ ηα νρήκαηα λα δηέξρνληαη
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ειεχζεξα νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο.
γ)Καη΄ εμαίξεζε πξνηείλεηαη λα επηηξέπεηαη φιν ην 24σξν ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ Οξγαληζκψλ
Κνηλήο Ωθέιεηαο, ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, ησλ Νεθξνθφξσλ νρεκάησλ, θαη ησλ ΣΑΥΗ.
δ)Δπίζεο λα επηηξέπεηαη απφ 7.00 έσο 10.00 ην πξσί θαη 15.00 έσο 18.00 ην απφγεπκα ε θπθινθνξία ησλ
νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο θαη δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ ησλ θαηνηθηψλ ή θαηαζηεκάησλ, ηεο πεξηνρήο (ε
ζηάζκεπζε ησλ νπνίσλ δελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία άιισλ νρεκάησλ).
ε)Δπίζεο λα επηηξέπεηαη απφ 7.00 έσο 19.00 ην απφγεπκα ε θπθινθνξία ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ
έξγσλ, (κπεηνληέξεο, εθζθαθείο, απηνθίλεηα απνθνκηδήο πξντφλησλ εθζθαθψλ ή θαηεδαθίζεσλ) θαηφπηλ
εηδηθήο αδείαο απφ ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία.
ζη)Να εμαηξεζνχλ ηεο απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο ηα νρήκαηα ησλ θαηνίθσλ, ησλ νδψλ Φίιηππνπ
Ακνηξίδε, ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνχ Οξθέσο απφ ηελ Μαπξνκηράιε έσο ηελ Πηλδάξνπ, ηεο παξφδνπ
Οξθέσο απέλαληη απφ ηα «ΟΛΤΜΠΗΑ», θαζψο θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ νδψλ Μαπξνκηράιε, γνπξνχ θαη
ηεο παξφδνπ ηεο. (απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρνξήγεζε θάξηαο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ παξαπάλσ νδψλ).
Ζ θαηεχζπλζε θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ζηηο νδνχο Φίιηππνπ Ακνηξίδε θαη Οξθέσο λα είλαη πξνο ηελ νδφ
Πηλδάξνπ.
δ)Ζ νδφο Μαπξνκηράιε λα κνλνδξνκεζεί κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ Β. νθίαο θαη κφλν ην θάησ ηεο
ηκήκα – απφ ηελ νδφ Μαιεηζίδνπ έσο ηελ νδφ Β. νθίαο λα είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο γηα λα ππάξρεη
πξφζβαζε πξνο ην αδηέμνδν ηεο νδνχ Μαιεηζίδνπ.
ε)Να αληηζηξαθεί ε θαηεχζπλζε θίλεζεο ηεο νδνχ Πηλδάξνπ (πξνο ηελ ν νδφ Αληίθα) νχησο ψζηε κέζσ
ηεο νδνχ Αληίθα λα ππάξρεη πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ζηελ Πιαηεία Μεηξφπνιεο, θαζψο επίζεο θαη ην
ηκήκα ηεο κέρξη ηελ Β νθίαο λα κνλνδξνκεζεί κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ Β. νθίαο .
ζ)Να αληηζηξαθεί ε θίλεζε ηεο νδνχ ειπβξίαο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ ησλ
θαηνίθσλ πξνο ηελ πιαηεία Καβαθίνπ.
η)Ζ νδφο γνπξνχ λα είλαη δηπιήο θπθινθνξίαο.
θ)Να απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ θαζ΄ φιν ην κήθνο ησλ νδψλ ηεο Παιαηάο
Πφιεο φπνπ ην απνκέλνλ πιάηνο ηνπ δξφκνπ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3
κέηξσλ γηα θάζε θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο.
Σέινο ε αξκφδηα ππεξεζία (Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ) κε ζπκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε λα νξίζεη ζε
πνηα ζεκεία ηεο παιηάο πφιεο ζα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζε ηη πιάηνο, απφ ηα
θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο αλέγλσζε ζην ψκα επηζηνιή ηνπ ζπιιφγνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ
αλαβίσζε ηεο Παιηάο Πφιεο ε νπνία έρεη σο εμήο:
Κπξίεο θαη θχξηνπ Γεκνηηθνί χκβνπινη, ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαιείζηε λα ζπδεηήζεηε ην δήηεκα ηεο «απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε νδνχο
ηεο Παιηάο Ξάλζεο». χκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε πνπ έρεηε ιάβεη εηζεγεηήο είλαη ν θ. Γήκαξρνο κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. αο ελεκεξψλνπκε ινηπφλ πσο ηελ Παξαζθεπή
22 Ηνπιίνπ 2011 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ζπδεηήζεθε ην
δήηεκα απηφ. Βάζε ηεο ζπδήηεζεο απνηέιεζε έλα έγγξαθν ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ην
νπνίν θέξλεη ηελ έλδεημε «ΑΝΑΦΟΡΑ» θαη ζην νπνίν θαηαγξάθεηε νπζηαζηηθά ε αδπλακία ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ λα αλαιάβνπλ ηελ εθπφλεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο, ηελ νπνία κάιηζηα
ραξαθηεξίδνπλ απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ θπθινθνξηαθψλ δεηεκάησλ ζηελ
Παιηά Ξάλζε. Αθφκε ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Άξζξν
82, παξ. 1) απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ, είλαη
ε χπαξμε αληίζηνηρσλ θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, νη νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί ή εγθξηζεί απφ ηηο Σερληθέο
Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Όπσο ζαο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ηέηνηα κειέηε δελ ππάξρεη. Θέινπκε λα
πηζηεχνπκε πσο δελ ζα ζειήζεηε λα ζπδεηήζεηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζέκαηα πνπ δελ
ππνζηεξίδνληαη επαξθψο, πνιιψ δε κάιινλ λα θαηαιήμεηε ζε παξάλνκεο απνθάζεηο πνπ ζα
πξνζβιεζνχλ. ε φηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο, θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ζηελ Παιηά Ξάλζε,
ε ζέζε ησλ θαηνίθσλ ηεο είλαη πσο απηέο επηβάιιεηαη λα δηεπζεηεζνχλ θαηφπηλ νινθιεξσκέλεο
θπθινθνξηαθήο κειέηεο, ε νπνία ζα αλαιεθζεί απφ αξκφδην κειεηεηή. αο θαινχκε ινηπφλ λα κελ
παξαλνκήζεηε, αιιά λα απνξξίςεηε ηε ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ δεηήκαηνο αλ απηφ δελ
ππνζηεξίδεηαη θαη δελ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο απφ θπθινθνξηαθή κειέηε, φπσο ν λφκνο νξίδεη.
Ο Πξφεδξνο ακέζσο κεηά είπε φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην ζέκα εηζάγεηαη απφ ηελ επηηξνπή πνηφηεηαο
δσήο θαη κάιηζηα κε νκφθσλε απφθαζε δελ κπνξεί λα κελ θέξεη ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε.
Σν ιφγν πήξε ν Γήκαξρνο Ξάλζεο θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: :
Δγψ ην κφλν πνπ ζέισ λα πξνζζέζσ είλαη πσο ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηεο
ππεξεζίαο ε νπνία κάιηζηα έγηλε αθνχ φπσο ιέεη θαη ζην έγγξαθν, κειέηεζε ηηο επηθξαηνχζεο
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο, ζηελ πεξηνρή επηβάξπλζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ, ησλ θπθινθνξηαθψλ κέηξσλ πνπ πξνηείλεη. Δκείο
επηπιένλ, δεηήζακε ελ πάζε πεξηπηψζεη, ε αξκφδηα ππεξεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ
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Τπεξεζηψλ, κε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εηζήγεζε λα νξίζεη ζε πνηα κέξε ηεο Παιηάο Πφιεο, ζε πνηά
ζεκεία, κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα αλαπηπρζνχλ ηξαπεδνθαζίζκαηα. Δθεί δειαδή φπνπ ην πιάηνο, είλαη
απηήο ηεο κνξθήο, πνπ δελ ζα ππάξρνπλ θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. Καη κάιηζηα δελ μέξσ, ην ψκα
εδψ ζα απνθαζίζεη, δηθή κνπ ζέζε είλαη, εάλ ππάξμεη αίηεκα ζην κέιινλ θάπνηνπ θαηαζηεκαηάξρε, ν
αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο λα κελ ρνξεγεί άδεηα εάλ δελ έρεη έθζεζε - εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο
ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ απφ ηελ αλάπηπμε απηή λα κελ ππάξρνπλ
θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ δ.ζ. Αληακπνχθε Νηθφιαν ν νπνίνο είπε ηα εμήο: Κχξηνη
πλάδεξθνη ζα ήζεια λα βάισ έλα δηαδηθαζηηθφ ζέκα πξηλ κπνχκε ζηελ νπζία ηνπ πξάγκαηνο, ιέγνληαο
φηη, δελ ρξεηάδεηαη λα ιέκε πνιιά, ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε δελ αθνξά κηα απιή αιιαγή κνλνδξνκήζεσλ, ε
νπζία ηνπ πξάγκαηνο θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηίζεηαη ην ζέκα έρεη λα θάλεη κε ην αλ ζα ζπλερηζηεί ην
θαζεζηψο παξαλνκίαο πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηελ νδφ Οξθέσο, ζχκθσλα κε ηελ νκφθσλε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ πξνεγνχκελε, θαη εάλ ελ πάζε πεξηπηψζεη, φπσο είπε θαη ν
θχξηνο Γήκαξρνο ζα αιιάμνπκε, ζα απνθαζίζνπκε λα αιιαρζεί απηφ εδψ ην θαζεζηψο ψζηε λα
αλαπηπρζνχλ ηξαπεδνθαζίζκαηα. Θα έιεγα ινηπφλ φηη επεηδή κηα ηέηνηα απφθαζε ζα έξζεη ζε αληίζεζε
θαη ζα έξζεη αλ ην ζέιεηε λα αληηθαηαζηήζεη ζε έλα κέξνο ηεο, κηα νκφθσλε απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πιήξε ζχλζεζε, φια ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ είραλε ςεθίζεη
θαη φιεο νη παξαηάμεηο, ζα έιεγα ινηπφλ φηη, επεηδή ην ζέκα είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθν θαη ζνβαξφ
απ’ φηη ελδερνκέλσο εκθαλίδεηαη θαη ζήκεξα δέθα ζπλάδεξθνί καο ιείπνπλ απηή ηε ζηηγκή απφ ηε
ζπλεδξίαζε, λα πξνηείλσ ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ψζηε λα έρνπκε ηελ
επθαηξία λα ην ζπδεηήζνπκε, φιεο νη παξαηάμεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη, κηα θαη φπσο μέξεηε δελ
είλαη έλα απιφ ζέκα, αιιά έρεη εκπιαθεί κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξφπν έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ
δεκνηψλ ηεο πφιεο καο. Κάλσ ινηπφλ πξφηαζε ζην ψκα λα απνθαζίζνπκε ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ψζηε φινη νη ζπλάδεξθνη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηνπνζεηεζνχλ θαη λα
αθνχζνπκε μεθάζαξα ηηο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ην δήηεκα.
Σν ψκα απέξξηςε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Αληακπνχθε κεηνςεθνχληνο ηνπ ηδίνπ θαη ζπδήηεζε ην ζέκα. Σν
ψκα ακέζσο κεηά κπήθε ζηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ. Γίλεηαη κλεία φηη ν ιφγνο δφζεθε θαη ζην
χιινγν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλαβίσζε ηεο Παιηάο Πφιεο θαη ζε θαηνίθνπο θαη δφζεθαλ
απαληήζεηο ηφζν απφ ηνλ Γήκαξρν Ξάλζεο αιιά θαη απφ ηνλ θ. Σεξδφγινπ Μειέηε πξντζηάκελν ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ν νπνίνο θαη εθπφλεζε ηε κειέηε.
Ο Γήκαξρνο αλέθεξε ζην ψκα φηη ε εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ έγηλε γηα λα ιπζνχλ ηα
θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, λα πξνζηαηεπηεί ε παιηά Πφιε, λα ζηακαηήζεη
απηφ ην θπθινθνξηαθφ θνκθνχδην ζηελ Παιηά Πφιε. Δπηζήκαλε δε φηη ε ζπδήηεζε αθνξά ζην
ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο, λα απαγνξεπηεί ε θπθινθνξία γηα λα δνχκε θαη ζην κέιινλ ηη πξφθεηηαη λα
γίλεη. Πξφηεηλε επίζεο λα δνχκε πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα
μαλαξζεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα παξζεί νξηζηηθή απφθαζε.
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θ. Σεξδφγινπ Μειέηεο ζηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ έδσζε
είπε φηη ζην πεδφδξνκν δελ επηηξέπεηαη λα πεξλά θαλέλα φρεκα, εθηφο αλ έρεη ηδηφθηεην ρψξν
ζηάζκεπζεο. ην δξφκν εδψ δελ απαγνξεχνπκε ην λα πεξλάλε ηα απηνθίλεηα ησλ παξφδησλ θαηνίθσλ θαη
λα ζηαζκεχνπλ εάλ ην επηηξέπεη ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ. Όζν γηα ην άξζξν 5 ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο φια ζρεδφλ φζα αλαθέξνληαη, πεξηιακβάλνληαη ηελ εηζήγεζε. ηνπο ακηγείο
πεδνδξφκνπο αλαθέξεηαη ην πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αιιά εκείο αλαθεξφκαζηε ζε απαγφξεπζε ηεο
θπθινθνξίαο φισλ ησλ νρεκάησλ πιελ ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ, παξφια απηά πεξηιάβακε ζηελ εηζήγεζε
θαη φζα αλαθέξνληαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Έρεη αλαθεξζεί θαη έρεη κειεηεζεί ην Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα. εκείσζε δε φηη ε νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ εηζήγεζε ηεο
ππεξεζίαο ε νπνία κάιηζηα έγηλε αθνχ κειέηεζε ηηο επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ζηελ
πεξηνρή επηβάξπλζεο, δελ κπνξεί λα έρνπλ πεξηνδηθφ ραξαθηήξα αιιά κφληκν.
ηε δηαδηθαζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ ν δ.ζ. Βνξίδεο Γεκήηξηνο είπε ηα εμήο: Θέισ λα πσ είλαη δηθαίσκα
ηνπ Γήκνπ λα πάξεη απφθαζε λα αιιάμεη ηε θνξά ηεο θαηεχζπλζεο ελφο δξφκνπ, φηαλ δελ, ζαθψο θαη
κπνξεί λα ην θάλεη, αλ πηζηεχεη έηζη φηη ε θπθινθνξία ζα ξπζκηζηεί θαιχηεξα. Αιιά δελ κηιάκε γηα ηελ
θπθινθνξία φιεο ηεο πφιεο, πάλησο ζε απηή ηελ παξεμήγεζε ζηεξίδεηαη κία αδηέμνδε ζπδήηεζε κέρξη
ηψξα. ε δεχηεξν ρξφλν ην φηη κπνξεί λα νξηζηνχλε ζέζεηο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, δελ ζεκαίλεη φηη ζα
νξηζηνχλ θαη ζέζεηο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, αλ θαη άπνςή κνπ είλαη φηη θαη ηα δχν πξέπεη λα
ζπλππάξμνπλ, θαη νη θάηνηθνη ηεο Παιηάο Πφιεο θαη ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, γηαηί πξνο ην παξφλ είλαη
ίζσο ην κφλν, ε κφλε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη επνκέλσο θαη ζπληήξεζεο θαη φια φζα ζπλεπάγνληαη αο
πνχκε θαη επηζθεπηψλ, γηα ην θαιφ θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία, ηελ αλάπηπμε ηεο Παιηά Πφιεο θαη ηνλ
ηνπξηζκφ αλ ζέιεηε.
Ο δ.ζ. θ. Φσηηάδεο Νηθφιανο αλέθεξε φηη ε πξνζπάζεηα πνπ ήξζε κε ηελ εηζήγεζε θαη ηε κειέηε ησλ
ηερληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, δπζηπρψο παξεμεγήζεθε ή δπζθεκίζηεθε. Γελ είλαη
νχηε κνλνδξφκεζε, νχηε πεδνδξφκεζε. Δγψ ζα ην πινπνηήζσ απηφ ζαλ Αληηδήκαξρνο αλ ζα ςεθηζηεί
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θαη ην είρα πεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο.
Σν ιφγν πήξε ν δ.ζ. Αληακπνχθεο Νηθφιανο ν νπνίνο είπε ηα εμήο: Πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλε
κεζφδεπζε θαη θηάζακε ζην ζεκεξηλφ απνηέιεζκα κεηά απφ κηα ζεηξά βήκαηα. Σα πξφζθαηα πξφζηηκα
κφλν ζαλ άιινζη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθπεθξαζκέλε άπνςε απηήο ηεο Γεκνηηθήο
αξρήο, έρνπκε θαη ξεθφξ ηαρχηεηαο φζνλ αθνξά ηελ δηεθπεξαίσζε απνθάζεσλ, κέζα ζε 14 κέξεο απφ ηηο
22 Ηνπιίνπ κέρξη ζήκεξα θαηαηέζεθε ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο θαη απφ φηη βιέπσ ζα πάξνπκε θαη
απφθαζε θαη βέβαηα δελ κπνξψ λα κελ παξαηεξήζσ θαη ηελ αδεκνλία ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έσο θαη ηνλ θαλαηηζκφ ζα έιεγα, φπνπ έπαημε θαη ην ξφιν ηνπ ιαγνχ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ εάλ νη Πνιίηεο γηα ηελ Αιιαγή, ελλννχλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο
γηα ηνλ Γήκν ηεο Ξάλζεο. Λνηπφλ ε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε, ηελ νπνία θαη ζα θαηαςεθίζνπκε, δελ
παίξλεη ππφςε ηεο φρη κφλν ηελ ζπδήηεζε εδψ πέξα κέζα αιιά θαη ηηο 1500 ηνπιάρηζηνλ ππνγξαθέο νη
νπνίεο είραλ θαηαηεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πξηλ απφ ελάκηζε ρξφλν ζην γξαθείν ηνπ θπξίνπ
Γεκάξρνπ. Γελ παίξλεη ππφςε ηεο ηελ έθζεζε πνπ πξφζθαηα δεκνζηνπνίεζε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην
Διιάδαο, ε ηνπηθή ηνπ επηηξνπή, γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη είλαη αξλεηηθφ απέλαληη ζηελ εηζήγεζε
ηεο ππεξεζίαο. Γελ παίξλεη ππφςε ηεο φπσο είπα ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ 1996 θαη δελ παίξλεη
ππφςε ηεο κηα ζεηξά απφ ππνκλήκαηα ηνπ πιιφγνπ ησλ θαηνίθσλ. Αλ ν θχξηνο Γήκαξρνο είρε ηελ
επθαηξία λα παξαβξεζεί ζηελ ηειεπηαία ζπλέιεπζε ησλ 80 θαη πιένλ θαηνίθσλ, φπσο παξαβξέζεθε ν
θχξηνο Πνχιηνο, ελδερνκέλσο ζα δηαπίζησλε θαη απφ πξψην ρέξη φηη νη εθθξάζεηο πνπ αθνχζηεθαλ εδψ
πέξα, ελδερνκέλσο θαη κε άθνκςν ηξφπν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη πνιχ ήπηεο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ
αληηκεηψπηζε ν θχξηνο Πνχιηνο φηαλ μεθαζάξηζε ηελ ζηάζε πνπ ζα θξαηήζεη θαη ζήκεξα ε παξάηαμή
ηνπ. Πεξηγξάθσ ινηπφλ κία θαηάζηαζε. Σειεηψλνληαο ζα έιεγα φηη θαιψ ηνπο ζπλαδέξθνπο λα κελ
ςεθίζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε γηα έλαλ θαη πάιη ιφγν. Μηα φκνξθε, παλέκνξθε είζνδν ηεο
Παιηάο Πφιεο, θαη ελλνψ απηή πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην Ξελία ηελ έρνπκε εμαθαλίζεη, θαη ηελ έρνπκε
εμαθαλίζεη φληαο βπζηζκέλε αλάκεζα ζε καγαδηά. Καλέλαο δελ πεξλάεη απφ εθεί γηα λα δεη απηή ηελ
είζνδν. Όπσο θαη θαλέλαο κέρξη ηψξα επηζθέπηεο γηα ηνπο νπνίνπο φινη θνπηφκαζηε δελ έρεη θαηνξζψζεη
λα θσηνγξαθήζεη ηελ πιαηεία Μεηξνπφιεσο ρσξίο παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα. Δλδερνκέλσο λα
πξνηείλνπκε θαη έλαλ ηέηνην δηαγσληζκφ λα θάλεη ν Γήκνο ηεο Ξάλζεο, βξείηε ηελ πιαηεία Μεηξνπφιεσο
λα ηε θσηνγξαθήζεηε ρσξίο απηνθίλεηα κέρξη ηεο 9 ε ψξα ην βξάδπ.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Κνιιάξνο ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ είπε φηη πξφβιεκα ζηελ πφιε ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο
ππάξρεη έηζη θαη αιιηψο θαη απηφ πξέπεη λα δνχκε θαη δελ είλαη ην πψο εκπνξεχεζαη ή πνπιάο ππεξεζίεο
ζ’ απηφ ην ρψξν, αιιά πσο δεηο ζ’ απηφ ην ρψξν. Απφ εθεί πξέπεη λα μεθηλάλ νη θάηνηθνη. Καη απφ εθεί
πξέπεη λα μεθηλάεη θαη έλαο θαιφο ζπγθνηλσληνιφγνο, δελ μέξσ πφζν θαιφο είκαη ζήκεξα, επεηδή απηφ
ζπνχδαζα θαη απηφ θάλσ πνιιά ρξφληα, ιέσ πσο πξψηα ζα πξέπεη λα πεηο ζηνλ άιιν πνπ ζα βάιεη απηφ
ην ακαμάθη πνπ δελ ην είρε ην 74, δελ ην είρε αθφκε θαη ην 80. Σψξα ην έρεη, θαη φηαλ ππήξραλ πξνηάζεηο
λα ππάξρνπλ 700 ζέζεηο ππφγεηνπ παξθηλγθ θάησ απφ ηε ΓΔΖ, φηαλ ππάξρνπλ άιιεο πξνηάζεηο πνπ
νπδέπνηε ηηο αθνχκε θαη είλαη δσξεάλ δελ είλαη επί πσο ην ιέλε, επί ακνηβή, κειέηεο, ζα πξέπεη θάπνηε
λα αξρίζνπκε λα ηηο ζπδεηάκε. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνπ έρνπκε κπξνζηά καο ζήκεξα, γηα λα έξζσ ιίγν
γξήγνξα ζηα ζεκεξηλά, απφ άπνςε ηερληθήο είλαη κηα άξηηα ηερληθή κειέηε. Γελ είλαη νχηε αλαθνξά,
νχηε απφζπαζκα, νχηε ππφδεημε, νχηε ηίπνηε. Γηα φζνπο θαηαιαβαίλνπλε, θαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην
πνπ κπιέρηεθε εδψ ζηε ζπδήηεζε άδηθα, πνηέ δελ είπε λα ζα πξέπεη λα είλαη κνλφδξνκνο πξνο ηε κηα ή
πξνο ηελ άιιε ε Οξθέσο. Σνπιάρηζηνλ είκαη κέινο ηεο Γηνηθνχζαο ηνπ επηηξνπήο θαη ζα φθεηια λα ην
μέξσ θαη επεηδή ην Αιηζραηκεξ αθφκα δελ έρεη ρηππήζεη αθφκε ηελ πφξηα κνπ, ζέισ λα πηζηεχσ φηη πνηέ
δελ ζπκάκαη λα ην είπακε, εγψ ζα θξίλσ κφλν απηφ πνπ έρσ κπξνζηά κνπ ζαλ ηερληθή κειέηε. Με απηφ
ην δήηεκα πνπ έρνπκε κπξνζηά καο θαη δελ αθνχγεηαη εδψ, δελ αθνχζηεθε θαζφινπ ζ’ φιν ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη δπζηπρψο δελ ην άθνπζαλ θαη νη θάηνηθνη θαιά. Δίλαη ην φηη δηεπθνιχλεηαη ε δσή ησλ
αλζξψπσλ. Θα δηεπθνιπλφηαλ αθφκα θαιχηεξα αλ ππήξρε θαη έλα Mini bus ην νπνίν ζα πήγαηλε θαη ζα
εξρφηαλε θαη ζα ήηαλ θαιπκκέλα ηα έμνδα ηνπ, ην είπα ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, φπσο είλαη ζε
αξθεηέο πφιεηο ζηελ Δπξψπε, π.ρ. ζηελ Βαξθειψλε, ε νπνία έρεη έλαλ ραξαθηεξηζκφ ζαλ ηελ Παιηά
Πφιε εδψ, αιιά δελ είλαη αλεθνξηθφ ηνπίν, είλαη έλα ίζησκα, φπσο έρνπλ νη Οιιαλδνί πνπ εθεί αθφκε
θαιχηεξα ηα ηζηψκαηα είλαη πην πνιιά θαη νη Γήκνη έρνπλ αλαιάβεη λα έρνπλ ηέηνηεο εμππεξεηήζεηο ησλ
θαηνίθσλ, θαηξφο είλαη λα ην δνχκε θαη ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο. Καη ηψξα πνπ έρεη θξίζε, πνπ ιέλε φηη
δελ έρνπκε ηα ιεθηά, ηψξα λα ην δνχκε θαη λα πάξνπκε γελλαίεο απνθάζεηο γηα ηνπο θαηνίθνπο. Λνηπφλ
έρεη ηα ζεηηθά ηεο, ηνπο δηεπθνιχλεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ κέλνπλ εδψ θαηαξρήλ λα κελ κπιέθνπλ κε ηνπο
ππφινηπνπο. Να μέξνπλ φηη αλ πεγαίλνληαο γηα ην ζπίηη ζηνπο δελ ζα βξνπλ απ’ έμσ ζηακαηεκέλν έλα
άιιν, αλ έρνπλ δηθαίσκα λα παξθάξνπλ ην δηθφ ηνπο απηνθίλεην, ζα είλαη γηα ην δηθφ ηνπο απηνθίλεην.
Λίγν παξαθάησ ζηελ Μαπξνκηράιε, αξηζηεξά φπσο θαηεβαίλνπκε, ππάξρεη έλα ρψξνο πνπ απηή ηε
ζηηγκή είλαη αλεθκεηάιιεπηνο πξνβιέπεηαη απφ ην ζρέδην, ηελ κειέηε ηέινο πάλησλ απηή πνπ έρνπκε
ζηα ρέξηα καο, λα αμηνπνηεζεί, είλαη ζηα ππέξ ησλ θαηνίθσλ. Τπάξρεη κηα αιιαγή ηξφπνπ εηζφδνπ ζηελ
πφιε απφ ηε κεξηά, πίζσ απφ ην Ξελία πνπ είπε θαη ν θχξηνο Αληακπνχθεο, ε νπνία είλαη πνιχ ζεηηθή θαη
ηε ζπδεηάκε ρξφληα. Σε ζπδεηάγαλε νη θνηηεηέο κνπ, φηαλ ηνπο έδηλα εμεηάζεηο θαη δελ θαηαιαβαίλσ
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γηαηί δελ πξέπεη λα ηε ζπδεηήζεη επηηέινπο θαη ν θάηνηθνο εθεί ηεο πφιεο. Δάλ δνχκε φηη δελ πεηπραίλεη,
θαλέλα θπθινθνξηαθφ κέηξν λα ζαο πσ εδψ δελ είλαη κφληκν, είλαη απφ ηα ιίγα έξγα ηνπ πνιηηηθνχ
κεραληθνχ πνπ ε δηάξθεηα δσήο είλαη πνιχ ρακειφηεξε απφ ηα 20 ρξφληα θαη επνκέλσο έρεηο ηελ
δπλαηφηεηα νπνηαδήπνηε, αλνξζνγξαθία ζα ηελ πσ εγψ, δελ ζα πσ γηαηί ζαο ιέσ θαη πάιη ε ηερληθή
κειέηε είλαη θαιή είλαη άξηηα αιιά νηηδήπνηε δελ ιεηηνπξγήζεη θαιά έρεηο ηελ δπλαηφηεηα λα ην
αιιάμεηο. Μέλεη έλα δήηεκα πνπ ην είπα ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, είπα πνπ φια απηά ηα δεηήκαηα
είλαη θαηαγεγξακκέλα ζε απηφ πνπ αθνχζηεθε ζαλ αλαθνξά αιιά ζηελ νπζία ήηαλ εηζήγεζε, ηερληθή
εηζήγεζε πνπ έγηλε απφθαζε ηεο επηηξνπήο, πνπ έξρεηαη ζήκεξα εδψ, εάλ αιιάμνπκε έζησ θαη έλα,
ζηακαηάεη λα είλαη άξηηα, γηαηί ζεκαίλεη φηη θάπνπ ξίμακε λεξφ ζην θξαζί καο. Όκσο ππάξρεη,
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απηφ ην δήηεκα πνπ ιέκε πσο ζα εμππεξεηεζνχλ νξηζκέλνη άλζξσπνη πνπ έρνπλ
απηή ηε ζηηγκή θαηαζηήκαηα, πνπ είλαη λνκνηαγείο, πνπ δελ θάζνληαη λα μελπρηάλε κέρξη ηηο 4 ην πξσί
κε θιαπαηζίκπαια πνπ ελνρινχλ ηνπο θαηνίθνπο, γηαηί είλαη άιιν δήηεκα, αιιά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
επαγγεικαηηθά. Θα έρνπλ ην δηθαίσκα; Δγψ ζαο είπα ην ειάρηζην πιάηνο ιέεη ε απφθαζε είλαη 3 κέηξα
θαη ζα ην δείηε απηφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 2,70 είλαη, γηα λα θάλνπκε θαη ζεσξία εδψ, φκσο ηα 3 κέηξα
αο ηα ηεξήζνπκε ππάξρνπλ ρψξνη πνπ ζα κπνξνχζαλ νη επαγγεικαηίεο λα βάινπλε ηνπο αλζξψπνπο λα
θάηζνπλ έμσ, ηδίσο ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο φπσο είλαη απηέο, γηαηί μέξεηε ηνλ Ννέκβξην φρη κφλν δελ ζα
κπνξψ λα αλέβσ ζηελ παιηά Ξάλζεο αιιά θαη δχζθνια ζα κπνξψ αλ θαζίζσ έμσ. Δπνκέλσο φιν ην
πξφβιεκα είλαη εθεί, ζα δνχκε ζπλνιηθά ην πξφβιεκα; Καη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ζπκθσλήζακε
θαη είλαη απφ ηα ιίγα πξάγκαηα πνπ πξαγκαηηθά ζπκθσλήζακε φινη, φηη ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζπλνιηθή
κειέηε πνπ ζα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ θπθινθνξηαθέο κεηξήζεηο δειαδή θφξηνπο κεηαθίλεζεο θαη
νρεκάησλ θαη πεδψλ λα δνχκε θαη θάζε άιιν κέηξν ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςε, θαη εδψ
έρεηο θαη θάπνηα δεηήκαηα αζθάιεηαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηα νπνία πξέπεη λα ηα δνχκε, δειαδή ε
πιαηεία Μεηξνπφιεσο, δελ είλαη ζσζηφ λα απαγνξεπηεί ε ζηάζκεπζε, φκσο δελ κπνξείο θαη λα ηελ έρεη
φπσο είλαη ζήκεξα. Τπάξρνπλ θαη δεηήκαηα αζθάιεηαο
ηε ηνπνζέηεζή ηνπ ν δ.ζ. Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι είπε ηα εμήο: Δίλαη επθαηξία ηψξα πνπ μεθηλάκε λα
δνχκε ζε έλα κεγαιχηεξν πιαίζην ηελ Παιηά Πφιε. Απφ εθεί θαη πέξα πξέπεη λα πάξνπκε απνθάζεηο ζαλ
Γεκνηηθφ πκβνχιην ζθιεξέο. θιεξέο σο πξνο ηνπο θαηνίθνπο, ζθιεξέο σο πξνο ηνπο
θαηαζηεκαηάξρεο. Γηα κέλα είλαη αδηαλφεην, θαη ην ζεσξψ αδηαλφεην ε Παιηά Πφιε λα έρεη γίλεη
παξθηλγθ, αιιά επίζεο είλαη αδηαλφεην ν θάηνηθνο λα ζέιεη λα παξθάξεη ην απηνθίλεην έμσ απφ ην ζπίηη
ηνπ, ην έλα, ηα δπν απηνθίλεηα πνπ έρεη, νηηδήπνηε. Αιιά εθεί πξέπεη λα έξζεη ν Γήκνο, άζρεηα αλ ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ιέεη φηη απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε ή νη ρψξνη ζηάζκεπζεο, ζα
ζπκθσλήζσ κε έλαλ θάηνηθν ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ είπε φηη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ρψξνπο
ζηάζκεπζεο. Αθφκα αθφκα θαη λα απαιινηξηψζνπκε θάπνηνπο ρψξνπο νη νπνίνη, ππάξρνπλ θάπνηα
εξείπηα, ηα νπνία δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία, λα ηα αγνξάζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ρψξνπο ζηάζκεπζεο
εηδηθά κφλν γηα ηνπο θαηνίθνπο, ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα ζε απηφ. Ζ Παιηά Πφιε γηα κέλα πξνζσπηθά
είλαη ην ζηνιίδη απηήο ηεο πφιεο, πξέπεη λα ην δηαθπιάμνπκε θαη πξέπεη λα ην πξνζηαηέςνπκε φζν
ηίπνηε.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε ν Αληηδήκαξρνο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη πνιενδνκίαο θ. Μνχξθαο Υξήζηνο
ν νπνίνο είπε ηα εμήο: Θέισ λα πσ θάηη φηη, θαηαξράο λα καο θχγεη ε εηθφλα παληειψο απφ ην λνπ φηη ε
ηερληθή ππεξεζία δελ κπνξεί λα ππνβάιιεη κειέηεο. Σν ηκήκα κειεηψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
θαη είλαη ηθαλφ θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη νπνηαδήπνηε κειέηε θαη εηδηθά κηα κειέηε
θπθινθνξηαθήο ξχζκηζεο κε θαλνληζηηθφ ηξφπν φπσο είλαη ε πεξίπησζε ε ζπγθεθξηκέλε ηελ νπνία
ζπδεηνχκε. Άξα δελ πξφθεηηαη γηα κία αλαθνξά λα ην μεράζνπκε απηφ, φηη πξφθεηηαη γηα κηα αλαθνξά
απιή αο πνχκε γξαπηή ιφγνπ. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία επίζεο είλαη φηη ην ζθεπηηθφ ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ήηαλ αθξηβψο ε πξνζηαζία θαη ησλ θαηνίθσλ, ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο φπσο
επίζεο θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο Παιηάο Πφιεο. Δίλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα, έρνπκε γλσξίζεη θαη
έρνπκε δεη απφ θνληά επηζθέπηεο θαη εκείο, νη νπνίνη έρνπλ πνιιέο θνξέο ζέζεη παξάπνλα φζνλ αθνξά ην
θπθινθνξηαθφ ηξφπν ησλ νρεκάησλ επάλσ ζηελ πεξηνρή θαη γη’ απηφ ην ιφγν αθξηβψο ζέινπκε λα
απαγνξεχζνπκε νπζηαζηηθά ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ παξθαξίζκαηνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν άμνλα
ν νπνίνο είλαη ν βαζηθφο άμνλαο θίλεζεο νρεκάησλ ηεο Παιηάο Πφιεο. Όιε ε θίλεζε γίλεηαη απφ ηελ
πεξηνρή Οξθέσο ην μέξεηε φινη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηε
δπζρεξέζηαηε θαηάζηαζε. Απηφ ζα απαγνξεπηεί δηα ξνπάινπ νπφηε νπζηαζηηθά ζα δνζεί θαη κία ιχζε
φζνλ αθνξά ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν δξφκν. Θέισ λα πσ επίζεο φηη έρεη δίθην θαη ν
θχξηνο Φαλνπξάθεο, ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ φζνλ αθνξά ην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο θπθινθνξηαθήο
κειέηεο ηεο πφιεο. Ζ θπθινθνξηαθή κειέηε φπσο είπε θαη ν Γήκαξρνο ζα αλαηεζεί άκεζα ππάξρεη ήδε
αλάδνρνο κειεηεηήο ν νπνίνο, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά ζα γίλεη απνδεθηή ζχληνκα απφ ηελ νηθνλνκηθή
επηηξνπή, νχηνο ψζηε λα κπνξνχκε λα ππνγξάςνπκε άκεζα κία ζχκβαζε. Να έρεηε ππφςε ζαο φηη ζηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε απηή δελ είλαη κφλν ε Παιηά Πφιε είλαη ην ζχλνιν ηεο πφιεο ζπλ ηηο επεθηάζεηο,
ζχκθσλα κε ην λέν Γ.Π.. ηεο πφιεο, ζα δψζνπκε κηα πξνηεξαηφηεηα ζίγνπξα ζηελ πεξηνρή απηήλ γηαηί
αμηνινγνχκε φηη πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ιφγνπ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπ ραξαθηήξα θαη ιφγνπ ηνπ
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επηζθεςηκφηεηαο μέλνπ θφζκνπ ζηελ πεξηνρή. Γη’ απηφ θαη πηζηεχσ φηη ζα δνζεί κηα ψζεζε πάλσ ζ’
απηφ γηα λα έρνπκε γξήγνξα απνηειέζκαηα. ’ απηφ ην ζέκα επάλσ ζα δνχκε πσο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη
απηφ ην πιαίζην, φπσο αθξηβψο πήξακε δχν κέηξα θαη είλαη γλσζηά απηά φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ θψλσλ ζε δπν δξφκνπο ηεο Παιηάο Πφιεο, εηζφδνπο νπζηαζηηθά. Όπνπ γηλφηαλ απεξηφξηζην
παξθηλγθ θαη ην ζέκα ιχζεθε δηα ξνπάινπ, είρακε απνηειέζκαηα ηα νπνία ήηαλ πάξα πνιχ ηθαλά νχηνο
ψζηε λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα θπθινθνξίαο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δξφκνπο.
Ο δ. ζ Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ είπε ηα εμήο: Δγψ ζα ςεθίζσ ιεπθφ δηφηη δελ κπνξψ λα αςεθήζσ ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πφιεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο δηφηη θαη εγψ είκαη έλαο θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο θαη έρνπκε
πξνβιήκαηα κε ηα θαηαζηήκαηα.
Σέινο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε α) ην άξζξν 73 παξ.1.Β.λ) ηνπ
Ν.3852/10, ην άξζξνπ 82 ηνπ Ν.3463/06 (ΚΓΚ) β) ε απφ 42127/18-7-2011 εηζήγεζε ηεο Γ.Σ.Τ.Γ.Ξ.
γ) ε αξηζ.36/25-7-2011 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο δσήο
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Σελ έθδνζε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ απαγφξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ
ζηελ νδφ Φίιηππνπ Ακνηξίδε θαη ζε ηκήκα ηεο νδνχ Οξθέσο. πγθεθξηκέλα απνθαζίζζεθε:
α) Ζ απαγφξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ζηηο νδνχο Μαπξνκηράιε, γνπξνχ
θαζψο θαη ζηηο παξφδνπο ησλ παξαπάλσ δξφκσλ νχησο ψζηε λα κελ κπνξνχλ ηα απηνθίλεηα κέζσ
απηψλ ησλ νδψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο παξαπάλσ δξφκνπο.
β) Ζ απαγφξεπζε δελ ηζρχεη γηα ηα νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο (Ννζνθνκεηαθά, Αζηπλνκίαο,
Ππξνζβεζηηθήο) – επεηδή ην πιάηνο ησλ παξαπάλσ δξφκσλ είλαη κηθξφ θαη ν απαηηνχκελνο ρψξνο
θίλεζεο ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 3.00 κέηξα – δελ ζα αλαπηχζζνληαη
ηξαπεδνθαζίζκαηα ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή, γηα λα κπνξνχλ ηα νρήκαηα λα δηέξρνληαη ειεχζεξα
νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο.
γ) Καη΄ εμαίξεζε επηηξέπεηαη φιν ην 24σξν ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο
Ωθέιεηαο, ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, ησλ Νεθξνθφξσλ νρεκάησλ, θαη ησλ ΣΑΥΗ.
δ) Δπίζεο επηηξέπεηαη απφ 7:00 έσο 10:00 ην πξσί θαη 15:00 έσο 18:00 ην απφγεπκα ε θπθινθνξία ησλ
νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο θαη δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ ησλ θαηνηθηψλ ή θαηαζηεκάησλ, ηεο πεξηνρήο
(ε ζηάζκεπζε ησλ νπνίσλ δελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία άιισλ νρεκάησλ).
ε) Δπίζεο επηηξέπεηαη απφ 7:00 έσο 19:00 ην απφγεπκα ε θπθινθνξία ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ
έξγσλ, (κπεηνληέξεο, εθζθαθείο, απηνθίλεηα απνθνκηδήο πξντφλησλ εθζθαθψλ ή θαηεδαθίζεσλ)
θαηφπηλ εηδηθήο αδείαο απφ ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία.
ζη) Δμαηξνχληαη ηεο απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο ηα νρήκαηα ησλ θαηνίθσλ, ησλ νδψλ Φίιηππνπ
Ακνηξίδε, ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνχ Οξθέσο απφ ηελ Μαπξνκηράιε έσο ηελ Πηλδάξνπ, ηεο παξφδνπ
Οξθέσο απέλαληη απφ ηα «ΟΛΤΜΠΗΑ», θαζψο θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ νδψλ Μαπξνκηράιε, γνπξνχ
θαη ηεο παξφδνπ ηεο. (απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ ρνξήγεζε θάξηαο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ παξαπάλσ
νδψλ).
Ζ θαηεχζπλζε θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ζηηο νδνχο Φίιηππνπ Ακνηξίδε θαη Οξθέσο ζα είλαη πξνο ηελ νδφ
Πηλδάξνπ.
δ) Ζ νδφο Μαπξνκηράιε κνλνδξνκείηαη κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ Β. νθίαο θαη κφλν ην θάησ ηεο
ηκήκα – απφ ηελ νδφ Μαιεηζίδνπ έσο ηελ νδφ Β. νθίαο παξακέλεη δηπιήο θαηεχζπλζεο γηα λα
ππάξρεη πξφζβαζε πξνο ην αδηέμνδν ηεο νδνχ Μαιεηζίδνπ.
ε) Αληηζηξέθεηαη ε θαηεχζπλζε θίλεζεο ηεο νδνχ Πηλδάξνπ (πξνο ηελ ν νδφ Αληίθα) νχησο ψζηε κέζσ
ηεο νδνχ Αληίθα λα ππάξρεη πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ζηελ Πιαηεία Μεηξφπνιεο, θαζψο επίζεο θαη
ην ηκήκα ηεο κέρξη ηελ Β νθίαο κνλνδξνκείηαη κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ Β. νθίαο.
ζ) Αληηζηξέθεηαη ε θίλεζε ηεο νδνχ ειπβξίαο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ ησλ
θαηνίθσλ πξνο ηελ πιαηεία Καβαθίνπ.
η) Ζ νδφο γνπξνχ είλαη δηπιήο θπθινθνξίαο.
θ) Απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ θαζ΄ φιν ην κήθνο ησλ νδψλ ηεο Παιαηάο
Πφιεο φπνπ ην απνκέλνλ πιάηνο ηνπ δξφκνπ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ είλαη κηθξφηεξν ησλ
3 κέηξσλ γηα θάζε θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο.
Σέινο ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ κε ζπκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε λα νξίζεη ζε
πνηα ζεκεία ηεο παιηάο πφιεο ζα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζε ηη πιάηνο, απφ ηα
θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο.
Λεπθφ δήισζε ν δ.ζ. Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ ελψ κεηνςήθεζε ν δ.ζ. Αληακπνχθεο Νηθφιανο γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθφ κέξνο ηεο απφθαζεο.
…………………………………………………………………………………………………
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
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