ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης, της 11ης Μαϊου
2018
Αριθ. απόφασης 2
Περίληψη
Έκφραση γνώµης για την κατάργηση της υπ αριθ 207/2016
Απόφασης ∆ηµ. Συµβουλίου Ξάνθης και λήψη νέας ώστε να
χαρακτηρισθεί η οδός Ψαρών στα Κιµµέρια ως πεζόδροµος και
κανονισµός λειτουργίας πεζοδρόµου

Στα Κιµµέρια Ξάνθης και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κιµµερίων σήµερα 11 Μαϊου 2018 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Κιµµερίων ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 13088/04-05-18 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 Τζατζίδου Ευγενία για την τήρηση
των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4)
µέλη δηλαδή:
Παρόντες
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
Εµίν ογλου Αµέτ Ραµαδάν
Τοπ Ιµπραήµ Μπεσµέ
Μπαντάκ Μπεσήµ

Απόντες
Μαλκότς Ορχάν

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,
θέτοντας υπόψη των µελών, την αρ.πρωτ. 6058 /02-03-2018 εισήγηση του Τµήµατος Μελετών Έργων
Συγκοινωνιακών,Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ξάνθης, σύµφωνα µε την οποία:
Η Υπηρεσία προτείνει κατόπιν του υπ’ αριθ. 38393/6-10-2016 (δικό τους 3684/3-10-2016) εγγράφου της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής που αφορούσε «Έκδοση κανονιστικής
απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων στην οδό Ψαρών στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Κιµµερίων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 207/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ξάνθης», µε το οποίο προτείνεται ο χαρακτηρισµός της συγκεκριµένης οδού ως πεζόδροµο ή ως οδό
ήπιας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία µας προχώρησε σε εκ νέου αυτοψία και έλεγχο των τοπικών συνθηκών
–στάθµευσης και κυκλοφορίας και διαπίστωσε τα παρακάτω:
Η παιδική χαρά Α΄ Οικισµού Κιµµερίων βρίσκεται στη συµβολή των οδών Ψαρών και Γ. Μακέδη, µε τη
δεύτερη να είναι κεντρική οδός στην περιοχή των Κιµµερίων µε συχνή και µεγάλη διέλευση οχηµάτων.
-Η οδός Ψαρών είναι δρόµος µήκους 30 µέτρων µε κατεύθυνση από την οδό Α. Σάρρου προς την Γ.
Μακέδη.

Η Υπηρεσία µας είχε αρχικά προτείνει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων στην
οδό Ψαρών, από το ύψος της οδού Α. 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 και επί αυτού ελήφθη
η 207/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά από το έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής η Υπηρεσία
µας προτείνει την κατάργηση της υπ’ αριθ. 207/2016 Απόφασης και τη λήψη νέας απόφασης, ώστε να
χαρακτηριστεί η οδός Ψαρών ως πεζόδροµος και να συµπεριληφθεί ο Κανονισµός Λειτουργίας του
πεζόδροµου, όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ».
Ως Κανονισµός λειτουργίας του πεζόδροµου της οδού Ψαρών προτείνονται τα παρακάτω:
α.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:

-Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων Α΄ Βοηθειών, των αυτοκινήτων που µεταφέρουν ασθενείς, των
απορριµµατοφόρων του ∆ήµου, των αυτοκινήτων της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, για την αντιµετώπιση περιπτώσεων επείγουσας
ανάγκης.
-Η κίνηση οχηµάτων που εκτελούν µετακοµίσεις οικοσυσκευών από ή προς την περιοχή,
αυτοκινήτων µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος, αποκοµιδής προϊόντων, εκσκαφής ή
κατεδαφίσεως, καθώς και νεκροφόρου οχήµατος.
-Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων µεταφοράς υπερηλίκων και αναπήρων.
-Η κίνηση αυτοκινήτων των παρόδιων κατοικιών ή επαγγελµατικών εφ’ όσον η κατοικία
ή επαγγελµατική εγκατάσταση διαθέτει χώρο στάθµευσης εκτός οδού.
-Η κίνηση οχηµάτων τροφοδοσίας καταστηµάτων καθηµερινά εξαιρουµένων Κυριακών και
αργιών το διάστηµα από 7.00 - 10.00 το πρωί και από 15.00 - 18.00 το απόγευµα
β. ∆εν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη του πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση των
καταστηµάτων της περιοχής, εκτός των σηµείων που θα καθοριστούν από το ∆ήµο Ξάνθης.
γ. Επιτρέπεται στον πεζόδροµο η ανέγερση των κατασκευών που επιτρέπονται στους
Κοινόχρηστους Χώρους (Κ.Χ.).
δ. Η κίνηση στον πεζόδροµο γίνεται 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 στάθµευση αυτοκινήτου τροφοδοσίας δεν θα παρεµποδίζει την τροφοδοσία άλλων παροδίων.
Αν αποδειχθεί ότι είναι ανάγκη για λόγους ασφαλείας, ανετότερης κυκλοφορίας ή προστασίας των
πεζών, η επιτρεπόµενη κυκλοφορία των οχηµάτων διανοµής εµπορευµάτων µπορεί να απαγορευθεί
σε ειδικές περιπτώσεις
. Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθµισης θα τοποθετηθεί η απαραίτητη κατακόρυφη σήµανση,
στην αρχή και το τέλος του τµήµατος της οδού Ψαρών, η οποία θα δηλώνει τη χρήση της οδού ως
πεζόδροµο, που σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΚΟΚ είναι οι πινακίδες Ρ-55 (Οδός υποχρεωτικής διέλευσης
πεζών/πεζόδροµος απαγορευοµένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχηµάτων άµεσης ανάγκης και
οχηµάτων για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες) και Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα
οχήµατα).
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.
Η προτεινόµενη κυκλοφοριακή ρύθµιση δεν ενδέχεται να επηρεάσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην
περιοχή, αφού το τµήµα της οδού Ψαρών, όπου προτείνεται ο χαρακτηρισµός της ως πεζόδροµος, είναι
αρκετά µικρό σε πλάτος και δεν χρησιµοποιείται ευρέως από οχήµατα
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.
Στη συνέχεια, ζήτησε από τα µέλη τα αποφασίσουν σχετικά

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν.3852/2010
-Τις διατάξεις των άρθρων 79, 82 του Ν.3463/2006
-Την από 02-3-2018 σχετική µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆.Ξάνθης
-Το γεγονός 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 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
-Το κανονισµό λειτουργίας πεζοδρόµου, όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999»
<<ΚΟΚ>>

.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του:
α) για την κατάργηση της υπ αρ 207/2016απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ξάνθης,
β) για το χαρακτηρισµό της οδού Ψαρών ως πεζόδροµο, και ο Κανονισµός Λειτουργίας πεζοδρόµου,
όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» και αναφέρεται αναλυτικά στην
από 2-03-2018 µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆.Ξάνθης,.να
συµπεριληφθεί ως κανονισµός λειτουργίας του πεζοδρόµου της οδού Ψαρών.
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 το
προτεινόµενο µέτρο ρύθµισης της κυκλοφορίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 2/2018.
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 14 -05-2016
Η γραµµατέας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων

Τζατζίδου

Ευγενία

