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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 30 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 8 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων "Νέες Κυκλοφοριακές 

Παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης"».  

 

 

  

 Στην Αλεξανδρούπολη και δια περιφοράς,  έλαβε χώρα η  συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  ύστερα  από την 

με αριθ. πρωτ. 14292/21-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  σύμφωνα 

με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 77 του N. 4555/18, την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid -19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και τις αρ. πρωτ. 

18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31/03/2020 (ΑΔΑ: 

6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών , με την οποία 

καλούσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να ενημερώσουν για  την ψήφο τους  ( Υπέρ, Κατά 

, Λευκό , Δήλωση Παρόν), την  ΔΕΥΤΕΡΑ   25 Μαΐου  2020 από ώρα 10:00 

έως 12:00  στο email: ntoliou@alexpolis.gr, για λήψη απόφασης των  θεμάτων: 

 

   

 Ήταν  δε παρόντες από τα μέλη της  οι κ.κ :  

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 1) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 

 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 5) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 

 7) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 

 8) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 

                  

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 
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 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -9-), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, με τη συμμετοχή τους στη δια 

περιφοράς ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για την συνεδρίαση και για τον 

τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης με την αποστολή της ψηφοφορίας τους, μέσω 

e-mail στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, την  

ΔΕΥΤΕΡΑ   25 Μαΐου  2020 από ώρα 10:00 έως 12:00  στο email: 

ntoliou@alexpolis.gr.             

Παρουσία του Δημάρχου και  Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κου Ζαμπούκη Ιωάννη 

και της υπαλλήλου του  Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. 

Συρίδου Μαρίας, έγινε η λήψη, εκτύπωση  και ανάγνωση των e - mail των μελών 

της Επιτροπής και έγινε η καταμέτρηση των ψήφων.  

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δήμαρχος 

Αλεξανδρούπολης  κ. Ιωάννης Ζαμπούκης, εισάγει το 9ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων "Νέες Κυκλοφοριακές 

Παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης" ». 

 

 “ΕΙΣΗΓ. : Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, 

Παιδείας  και Νεολαίας, κ.  Βουρδόλης Θεόδωρος. 

 

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, η επιτροπή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

συνεδρίασε στις 05/05/2020 & ώρα 11.00  σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς 

και αποφάσισε να προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το παρακάτω θέμα: 

 

Θέμα 7ο: "Νέες Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στο κέντρο της 

πόλης". 

 

Η Υπηρεσία, μετά από μελέτη του ζητήματος, αφού έλαβε υπόψιν τις 

τοπικές συνθήκες κυκλοφορίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οδών, τον ΚΘΚ, τα 

συμπεράσματα και τις μετρήσεις της κυκλοφοριακής μελέτης Αλεξανδρούπολης 

2013-2016, τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν για το σύνολο της 

πόλης (υπ΄ αριθμ. 2086/21.08.2016 Απόφαση ΓΓΑΔΜΘ – ΦΕΚ 2549Β/2016), τις 

αρχές της κυκλοφοριάκης επιστήμης και τη μελέτη «Πρόσθετες κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις στο Κέντρο της πόλης», προτείνει:  

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην κεντρική περιοχή της 

Αλεξανδρούπολης, ως κάτωθι: 

 

1.Aντιδρόμηση με φόρα νότια της οδού Καραϊσκάκη στο τμήμα της από την 

οδό Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Β. Αλεξάνδρου. 

2.Απαγόρευση αριστερής στροφής στο δυτικότροπο ρεύμα επί της οδού Λ. 

Δημοκρατίας. 

 

Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα οδηγήσει στις κάτωθι συνέπειες: 

-Mειωμένες καθυστερήσεις στη διασταύρωση  Λ. Δημοκρατίας και Ι. 

Καβύρη, λόγω κατάργησης μιας φάσης στρεφουσών κινήσεων (επί της οδού 

Καραϊσκάκη – LOS E/F) – δραματική βελτίωση της συνολικής στάθμης 

εξυπηρέτησης (LOS) του κόμβου από το υφιστάμενο επίπεδο D. 

-Θα βελτιωθεί η άμεση σύνδεση για τα οχήματα που κινούνται επί των 

οδών Ι. Καβύρη και έχουν σκοπό να προσεγγίσουν τη Β. Αλεξάνδρου (δια μέσω 

της οδού Καραϊσκάκη – σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα). 

-Θα αυξηθούν οι φόρτοι των οχημάτων που χρησιμοποιούν τις οδούς 

Ψαρών και Τζαβέλλα με φορά βόρεια. Η αύξηση αυτή θα είναι μικρή και σε κάθε 
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περίπτωση διαχειρήσιμη σε σχέση με την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού 

(αφορά σε ανακατανομή φόρτων της τάξης των 80 οχημάτων/ώρα). 

Γενικότερα, οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα βελτιώσουν  

το επίπεδο κυκλοφορίας και ασφάλειας επί της κεντρικής περιοχής της 

Αλεξανδρούπολης, θα κατανείμουν κατάλληλα τους φόρτους στο δίκτυο και θα 

εξομαλύνουν τοπικά τη σύνδεση και την προσπελασιμότητα της παραλιακής οδού 

μετά την πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου κλπ.  

  

 

Η επιτροπή αποφάσισε  κατά πλειοψηφία, Υπέρ -6-, κατά -1-, Λευκό -1- ”. 

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε υπόψη της: 

 

1.Τη ψήφο όλων των μελών της όπως δηλώθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

2.Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του νόμου 3852 /2010,  όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου ( ΠΝΠ) “Kατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού Covid - 19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α’  55 ) και τις με αριθμό πρωτοκόλλου 

18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31/03/2020 (ΑΔΑ: 

6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Κάνει δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και 

εγκρίνει τις «Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην κεντρική περιοχή της 

Αλεξανδρούπολης», ως κάτωθι: 

 

1.Aντιδρόμηση με φόρα νότια της οδού Καραϊσκάκη στο τμήμα της από την 

οδό Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Β. Αλεξάνδρου. 

2.Απαγόρευση αριστερής στροφής στο δυτικότροπο ρεύμα επί της οδού Λ. 

Δημοκρατίας. 

 

Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα οδηγήσει στις κάτωθι συνέπειες: 

-Mειωμένες καθυστερήσεις στη διασταύρωση  Λ. Δημοκρατίας και Ι. 

Καβύρη, λόγω κατάργησης μιας φάσης στρεφουσών κινήσεων (επί της οδού 

Καραϊσκάκη – LOS E/F) – δραματική βελτίωση της συνολικής στάθμης 

εξυπηρέτησης (LOS) του κόμβου από το υφιστάμενο επίπεδο D. 

-Θα βελτιωθεί η άμεση σύνδεση για τα οχήματα που κινούνται επί των 

οδών Ι. Καβύρη και έχουν σκοπό να προσεγγίσουν τη Β. Αλεξάνδρου (δια μέσω 

της οδού Καραϊσκάκη – σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα). 

-Θα αυξηθούν οι φόρτοι των οχημάτων που χρησιμοποιούν τις οδούς 

Ψαρών και Τζαβέλλα με φορά βόρεια. Η αύξηση αυτή θα είναι μικρή και σε κάθε 

περίπτωση διαχειρήσιμη σε σχέση με την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού 

(αφορά σε ανακατανομή φόρτων της τάξης των 80 οχημάτων/ώρα). 

Γενικότερα, οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα βελτιώσουν  

το επίπεδο κυκλοφορίας και ασφάλειας επί της κεντρικής περιοχής της 

Αλεξανδρούπολης, θα κατανείμουν κατάλληλα τους φόρτους στο δίκτυο και θα 

εξομαλύνουν τοπικά τη σύνδεση και την προσπελασιμότητα της παραλιακής οδού 

μετά την πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου κλπ  
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Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ως κατωτέρω: 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

                                                                      1) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ- 

                                                                           ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ  

                                                                      2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                      3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

                                                                      4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  

                                                                      5) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  

                                                                      6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ  

                                                                      7) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ  

                                                                      8) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- 

                                                                           ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  

       

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ                                            
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