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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                          
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                                

  
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το 25o πρακτικό της 17-10-2018 τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου ∆ιδυµοτείχου. 

 

Απόφαση αριθµ. 222/2018                                     

 

ΘΕΜΑ:  «Περί χαρακτηρισµού οδού ως ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης 
στην πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ µε κωδικό 098(Α/Α ΟΠΣ:2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα 
Εµπορίου» 
 
      Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα στις 17 του µηνός Οκτωβρίου, του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 

µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιδυµοτείχου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.25/12-10-2018 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου του ∆.Σ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία 

επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου, παρόντος 

και της γραµµατέως κας. Κασµίρη Σοφίας. 

      Ο ∆ήµαρχος κ. Πατσουρίδης Παρασκευάς, ήταν παρών στα τρία τελευταία θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, 

δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα 19 µέλη και ονοµαστικά οι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Κελεσίδης Αναστάσιος 

2. Κεσόγλου ∆ηµήτριος                 Αποχώρησε στο 9ο θέµα 

3. Πετρίδου Μαρία                        Αποχώρησε στο 9ο θέµα 

4. Τοπαλούδης Ιωάννης                         

5. Σλαβούδης Κωνσταντίνος          Αποχώρησε στο 8ο θέµα  

6. Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος 

7. Τζιβάρας Γεώργιος                    Αποχώρησε στο 2ο θέµα            

8. Σίµογλου Αθανάσιος                  Προσήλθε στο 1ο θέµα                                      

9. Σταµπολίδου Βασιλική                                                                                                     

10.Γκουρλουµένου ∆έσποινα                                    

11.Μηνούδης Παναγιώτης          

12.Τσιτσιφύλλας Σταύρος              Αποχώρησε στο 1ο θέµα 

13.Καραµπασάκης Αναστάσιος        Αποχώρησε στο 1ο θέµα 

14.Τοκαµάνης Χρήστος                  

15.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος   

16.Κισσούδης Χρήστος                    

17.Βαργιαµίδης Βασίλειος               Αποχώρησε στο 11ο θέµα 

18.Τολίδης Χρήστος                       Αποχώρησε στο 7ο θέµα           

19.Καραφεΐζη Βάϊα                                                         

  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πουργιάζη Χρυσή  

2. ∆ηµοσχάκη Βασιλική            

3. Σιαλάκης Αθανάσιος 

4.Τσιπούδης Αθανάσιος                          

5. Χατζοπούλου ∆ήµητρα                                                                                                                                                                                                                                                          

6. ∆εληµπέη Χρυσούλα  

7. Θεοδοσίου Στυλιανή 
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 Η κ.Πρόεδρος αφού ανακοίνωσε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον  
Αντιδήµαρχο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης κ.Τοπαλούδη Ιωάννη, που στην εισήγησή του είπε τα 
ακόλουθα:   
«Σύµφωνα µε την Πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ µε κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα 
Εµπορίου» και ειδικότερα σύµφωνα µε την προϋπόθεση i) της παραγράφου 1.3 αυτής, η περιοχή 
παρέµβασης των προτεινόµενων δράσεων θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να οριοθετείται εντός δοµηµένης 
περιοχής συνολικού µήκους τουλάχιστον 400 µέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 µέτρα να είναι 
υφιστάµενος ή προβλεπόµενος (ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ ή ρυµοτοµικό σχέδιο) πεζόδροµος ή υφιστάµενη οδός ήπιας 
κυκλοφορίας ή συνδυασµός αυτών. Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθεί στο τέλος της ∆ράσης 
ολοκληρωµένη η πρόταση θα πρέπει η περιοχή παρέµβασης να περιλαµβάνει τουλάχιστον 200 µέτρα 
υφιστάµενο ή κατασκευασµένο πεζόδροµο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασµό αυτών. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 µε τίτλο «Κανονιστικές Αποφάσεις» του Ν. 3463/2006 
(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), οι ∆ηµοτικές Αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας 
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες θέτουν κανόνες, 
µεταξύ άλλων, για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, 
τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, καθώς και για την τοποθέτηση 
και λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 µε τίτλο «Ρύθµιση Κυκλοφορίας» του Ν. 3463/2006 
(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, 
τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη 
λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, µετά προηγούµενη 
κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου 
∆ήµου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµων και Κοινοτήτων των Περιφερειών. 
Κατ’ εξαίρεση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως 
ισχύει, εφόσον τα παραπάνω µέτρα αφορούν το εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο της Χώρας, τις παρακαµπτήριες 
οδούς αυτού και αυτές που το επηρεάζουν, καθώς και τα υπάρχοντα ή προγραµµατιζόµενα συγκοινωνιακά 
έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων στο αστικό ή υπεραστικό δίκτυο. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 µε τίτλο «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρµοδιότητες» του Ν. 3852/2010 
(Καλλικράτης) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών 
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Επιπρόσθετα σύµφωνα µε το 
άρθρο 83 µε τίτλο «Αρµοδιότητες συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας» του Ν. 3852/2010 
(Καλλικράτης), το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε 
δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του δήµου, σχετικά µε την 
κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 µε τίτλο «Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας» του Ν. 
2696/99 (Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µέτρα που 
αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος 
ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηµατοδότησης, στον προσδιορισµό και τη 
λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων 
στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε 
αποφάσεις του Περιφερειακού ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς τους, µε βάση 
µελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασµό των αρµοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις 
αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Κατ' εξαίρεση, τα µέτρα του 
πρώτου εδαφίου, που καθορίζονται στις µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Υπηρεσίες 
κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύου ή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
λαµβάνονται µε αποφάσεις των κατά τόπους αρµοδίων Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων ή 
∆ιευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν συγκεκριµένες περιπτώσεις που αναλύονται στις διατάξεις του 
ως άνω άρθρου. 
Λαµβάνοντας τα παραπάνω υπόψη παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης µε την οποία ο ∆ήµος 
∆ιδυµοτείχου θα δεσµεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας 
χαρακτηρισµού της οδού Βενιζέλου ως οδού ήπιας κυκλοφορίας ή σε κάθε περίπτωση άλλης οδού εντός της 
επιλεγείσας περιοχής παρέµβασης, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης µε ∆ικαιούχο Σχήµατος τον ∆ήµο στην 
∆ράση του ΕΠΑΝΕΚ µε κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου», ώστε στο τέλος 
της ∆ράσης η σχετική πρόταση να θεωρηθεί ως ολοκληρωµένη, σύµφωνα µε την προϋπόθεση i της παρ. 
1.3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 5879/1874/Α3/21-09-2018, µε κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ:2658) Πρόσκλησης του 
ΕΠΑΝΕΚ (η περιοχή παρέµβασης να περιλαµβάνει τουλάχιστον 200 µέτρα υφιστάµενο ή κατασκευασµένο 
πεζόδροµο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασµό αυτών). 
Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης - που είναι και εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου – και τις παραπάνω ισχύουσες 
διατάξεις, µετά από διαλογική συζήτηση των συµβούλων, οµόφωνα 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Τη δέσµευση του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της 
διαδικασίας χαρακτηρισµού της οδού Βενιζέλου ως οδού ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο υποβολής 
πρότασης µε ∆ικαιούχο Σχήµατος τον ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου στην ∆ράση του ΕΠΑΝΕΚ µε κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 
2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου», ώστε στο τέλος της ∆ράσης η σχετική πρόταση να θεωρηθεί 
ως ολοκληρωµένη, σύµφωνα µε την προϋπόθεση i της παρ. 1.3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 5879/1874/Α3/21-09-
2018, µε κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ:2658) Πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ (η περιοχή παρέµβασης να περιλαµβάνει 
τουλάχιστον 200 µέτρα υφιστάµενο ή κατασκευασµένο πεζόδροµο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασµό 
αυτών). 
  
Στον κ. ∆ήµαρχο αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 222/2018. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής: 

          Η Πρόεδρος                  Ο ∆ήµαρχος               Τα  Μέλη  
                         Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν        υ π ο γ ρ α φ έ ς  
Σωστό απόσπασµα 

∆ιδυµότειχο  25 – 10 – 2018 
 Ο ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου 
              Μ.Α.∆. 
 
 
 

    ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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