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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 28ης
Φεβρουαρίου 2017.
Αριθ. Απόφασης 11

Περίληψη
΄΄ Εισηγητική έκθεση για την απαγόρευση κυκλοφορίας και
στάθμευσης οχημάτων επί της οδού παρόδου Σταύρου
Βλαχοπούλου ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30
μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.8105/22-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Λομβαρδέα Οδ.
Μιχαήλ, 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 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ (πρόεδρος)
1.Γουναρίδης Στυλιανός
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
3.Ηλιάδης Θωμάς
3.Λύρατζης Πασχάλης
4.Καρά Αχμέτ
4.Μούρκας Χρήστος
5.Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος)
6.Χασάν Ογλού Φερτούν
Οι κοι Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, Λύρατζης Πασχάλης και Μούρκας Χρήστος ενημέρωσαν ότι δεν
δύνανται να παραβρεθούν. Κλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη και παραβρέθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι παρακάτω:
1.Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου Ξάνθης
2.Ξανθόπουλος Γεώργιος, νομικός σύμβουλος του Δήμου
3.Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κος Αρβανιτίδης Γεώργιος
4.Ο κος Σιγλίδης Αριστείδης, μηχανικός, για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
5.Ο κος Εφραιμίδης Ερρίκος δικηγόρος της επιχείρησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Λομβαρδέας Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ.πρωτ.3067/261-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Α Ν Α Φ Ο Ρ Α: Της Αραβέλας Παπαδοπούλου Προϊσταμένης του Τμήματος Μελετών Έργων
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών της Δ.Τ.Υ του Δήμου Ξάνθης

«Ύστερα από το αίτημα του κ. Κομνηνού Γεώργιου, για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στην πάροδο
Σταύρου Βλαχοπούλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σταύρου Βλαχοπούλου και Μακεδονίας, η Υπηρεσία μας
προχώρησε σε αυτοψία, όπου διαπιστώθηκε ότι το πλάτος της εν λόγω παρόδου είναι 3.00μ., γεγονός που
εγκυμονεί κινδύνους κατά την παράλληλη διέλευση πεζών και οχημάτων από το σημείο. Επίσης, παρατηρήθηκε
ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν την πάροδο δεν έχουν καθόλου ορατότητα κατά την είσοδο και έξοδό τους
από αυτήν, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
Προτείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων επί της παρόδου Σταύρου Βλαχοπούλου, στο
τμήμα μεταξύ των οδών Σταύρου Βλαχοπούλου και Μακεδονίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότερη και
ασφαλέστερη διέλευση των πεζών που τη χρησιμοποιούν.
Η απαγόρευση προτείνεται να ισχύσει με τους παρακάτω όρους:
Η απαγόρευση δεν ισχύει για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Νοσοκομειακά, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής).
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 η πάροδος Στ. Βλαχοπούλου, όπου προτείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων,
είναι αρκετά μικρή σε μήκος και δεν χρησιμοποιείται ευρέως από οχήματα.
Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθεί-εφαρμοστεί η απαραίτητη κατακόρυφη και
οριζόντια σήμανση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κοντινή απόσταση από την προαναφερόμενη υπάρχει αδιάνοικτος δρόμος, πλάτους
8.50μ., για τον οποίο έχει γίνει Πράξη Αναλογισμού από τις 30-09-1979, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο
της Δ/νσης Δόμησης και το Ρυμοτομικό Σχέδιο Πόλης Ξάνθης.
Για την εν λόγω κυκλοφοριακή ρύθμιση συνηγορεί και η Ομάδα Μελέτης της μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη
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Πόλης Ξάνθης - Οργάνωση - Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις», σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. O107/SR010/14-072016 έγγραφο.
Σημειώνεται ότι σχετική με το παραπάνω ζήτημα είναι η πρόταση κυκλοφοριακής ρύθμισης, που περιλαμβάνεται
στην κυκλοφοριακή μελέτη με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη Πόλης Ξάνθης-Οργάνωση-Βραχυπρόθεσμες
Ρυθμίσεις (Γ΄Φάση)», για την πεζοδρόμηση παρόδου Στ. Βλαχοπούλου στο τμήμα από την οδό Στ. Βλαχοπούλου
έως την οδό Μακεδονίας. Η πρόταση αυτή αναλύεται στην παρ. 5.4.6. της Τεχνικής Έκθεσης και έχει αποδοθεί
στο χάρτη με τίτλο «ΤΠ-2: Τελική Πρόταση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων» της παραπάνω μελέτης.
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.
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.21/14-2-2017 απόφαση του το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
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.3067/26-1-2017 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος
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 το 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.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.2 του Ν.3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης
οχημάτων επί της παρόδου Σταύρου Βλαχοπούλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σταύρου Βλαχοπούλου και
Μακεδονίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότερη και ασφαλέστερη διέλευση των πεζών που τη
χρησιμοποιούν, με τους παρακάτω όρους:
 Η απαγόρευση δεν ισχύει για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Νοσοκομειακά, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής).
 Η κίνηση των ανωτέρω οχημάτων θα πραγματοποιείται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
α) Η ταχύτητα κίνησης δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε
περίπτωση έχουν προτεραιότητα.
β) Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση τους, εκτός εάν καθοδηγούνται από πεζό.
γ) Απαγορεύονται οι επί τόπου στροφές.
Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν ενδέχεται να επηρεάσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην
περιοχή, αφού η πάροδος Στ. Βλαχοπούλου, όπου προτείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης
οχημάτων, είναι αρκετά μικρή σε μήκος και δεν χρησιμοποιείται ευρέως από οχήματα.
Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθεί-εφαρμοστεί η απαραίτητη κατακόρυφη
και οριζόντια σήμανση.
Ο κος Μπένης Δημήτριος ψήφισε λευκό.
.……………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-3-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

