
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Γραφείο  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 1 - 16/7/2020  της συνεδρίασης της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Σουφλίου. 
 
ΘΕΜΑ:1ο    ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 /2020   

 

Λήψη Απόφασης Επί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη του Σουφλίου, 

κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας  

 

 
Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16 Ιουλίου     του έτους 

2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. , συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ  
συνεδρίαση η   Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ’ 
αριθ. 5644 -15/7/2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα 
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α’ 87) παρουσία και του Γραμματέα κ.  Τσιροπούλα Δημητρίου. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 
μελών παρευρίσκονταν οι  πέντε (5)  ήτοι: 
 
Παρόντα Μέλη      
1. Καλακίκος Παναγιώτης -  Δήμαρχος-Πρόεδρος Π.Ζ  .   
2. Τσιαμίτας Θεόδωρος   -   Αντιπρόεδρος Π.Ζ. 
3.  Δαρούσης Δημήτριος  -  Μέλος Π.Ζ.  
4.  Κουφάκη Σοφία     -  Μέλος   Π.Ζ. 
5.  Καμέρ Τζεμίλ        -  Μέλος   Π.Ζ. 
 
       
 
Απόντα Μέλη 

1. Γκαϊδατζής Νικόλαος  -    Μέλος Π.Ζ.   
2. Χαριτούδης Αθανάσιος  - Μέλος Π.Ζ.   
 

 

Στην συνέχεια ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα  της ημερήσιας 
διάταξης είπε τα εξής : 
 

έχει προκύψει το παραπάνω θέμα , το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του 

κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, σχετικά με Λήψη 

Απόφασης Επί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη του Σουφλίου, κατόπιν 

εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας  
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Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει το θέμα να τεθεί 

προς συζήτηση λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  

Η Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της : 
 την εισήγηση του προέδρου,  
 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10,  
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά 

προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του ως κατεπείγον,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Θεωρεί ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση και κατεπείγον το 

παρόν θέμα με τίτλο, Λήψη Απόφασης Επί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην 

πόλη του Σουφλίου, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να 

επισπευστεί άμεσα η διαδικασία  λόγω στενών  χρονικών περιθωρίων. 

Στην συνέχεια ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το , 1ο   θέμα  της ημερήσιας 
διάταξης είπε τα εξής:   

 

   λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
όπως ισχύει, ήτοι: «…1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους 
άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό 
όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την 
πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. 
Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για 
το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.  

Ειδικότερα:… «Β) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: … ν) το σχέδιο 
κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ….» 
 
2) Την παράγραφο 1 του άρθρου 79 «Κανονιστικές αποφάσεις» του Ν. 
3463/2006 όπως ισχύει, δηλαδή: «… 1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές 
ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: α) Θέτουν 
κανόνες:…α4. 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…». 
 
3) Την παράγραφο 1 του άρθρου 82 «Ρύθμιση Κυκλοφορίας» του Ν. 
3463/2006 όπως ισχύει, δηλαδή: «…1. 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 Δήμου ή 
Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των 
Περιφερειών….», καθώς και την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου όπως 
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αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ-134 
Α/9-8-19), ήτοι: «…Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται 
από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση 
και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57)…».  
 
4) Το άρθρο 52 «Μέτρα Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας» του Ν. Ν. 2696/99 
(ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) όπως ισχύει, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων: 
«…. 1.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 
Δημοτικού 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 Διοίκησης… Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις 
γνωστοποιούνται άμεσα στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις 
αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν από τη λήψη των 
μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής 
μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρμοδιότητάς του 
ή των αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές 
ΚΤΕΛ ή των Δήμων για αστικές λεωφορειακές διαδρομές, για τις άλλες 
περιοχές της χώρας…».  
 
5) Την παράγραφο 2 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, ήτοι: 
«…2. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, 
είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια 
όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:… ε) την κυκλοφορία και 
τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας…»  
 
6) Την παράγραφο 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020, ήτοι: «…Για 
επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 
συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό 
διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου 
για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές 
μετακίνησης.  

Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της 
οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α   57) και του άρθρου 225 του ν. 
3852/2010 (Α   87), και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι 
δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, 
είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και 
η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση 
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ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και 
διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με 
όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης 
πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή 
δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με 
μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε 
περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 
30.11.2020….».  
 
7) Την από 13-7-2020  Εισήγηση- Αιτιολογική Έκθεση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου. 
 
8) Την εμπειρία του εγκλεισμού, σε αυτή τη νέα περίοδο του καλοκαιριού που 
ακολουθεί, κατά την οποία θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέτρα, όπως η 
"κοινωνική απόσταση" των 2μ για την αποτροπή της μετάδοσης, οι κάτοικοι 
των ελληνικών πόλεων, ενώ έχουν ανάγκη να περπατούν, χρειάζονται για 
αυτό επαρκή χώρο για να κρατούν τις αποστάσεις. 
 
9) Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η 
ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων αποτελούν μέριμνα κι ευθύνη του Δήμου. 
 
 

Στα πλαίσια αυτά η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, πρότεινε τις 
παρακάτω κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ήπιας μορφής  στο κέντρο του 
Σουφλίου: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
    

 Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας 
υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 προτείνουμε το κλείσιμο τμήματος των οδών Βασ. Γεωργίου ΙΙ, Ελ. 
Βενιζέλου και Ερμού,. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται, αφορούν τις ημέρες 
Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή, αφορούν συγκεκριμένες  βραδινές ώρες, ήτοι 
9:00μ.μ.-1:00π.μ., αρχής γενομένης από της 17 Ιουλίου 2020  έως και την 20 
Σεπτεμβρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων 
άμεσης ανάγκης και ΑμεΑ.  

 Η περιοχή περιορισμού της κυκλοφορίας εκτείνεται, όσον αφορά την 
οδό Βασ. Γεωργίου ΙΙ, στο ύψος της οδού Τσιμισκή εώς και την οδό Ορφέως, 
στο ύψος του καφέ «FAMOUS». Στην οδό Ελ. Βενιζέλου , από την αρχή της, 
μέχρι και την οδό Παστέρ στο ύψος του Σουπερ Μάρκετ «ΕΝΩΣΗ». 

 Ειδικότερα,  για τα διερχόμενα από το κέντρο του Σουφλίου οχήματα, η 
κίνηση τους από βορρά προς νότο θα εκτρέπεται από την Βασ. Γεωργίου ΙΙ 
στην οδό Τσιμισκή και από εκεί στην οδό Παπαναστασίου και έπειτα στην 
Βασ. Γεωργίου ΙΙ. Ιδιαίτερα για τα διερχόμενα οχήματα από νότο προς βορρά, 
η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων από τον οικισμό του Σουφλίου θα 
γίνεται αποκλειστικά από τον νότιο κόμβο. 

 Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σήμανση, η οποία θα ενημερώνει οδηγούς 
βαρέων οχημάτων όπως λεωφορεία, φορτηγά κλπ για το κλείσιμο τμήματος 
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της Βασ. Γεωργίου ΙΙ ώστε να οδηγούνται προς τις παραπάνω αναφερόμενες 
οδούς και βοηθητικούς δρόμους. 
  Αναλυτικότερα σας επισυνάπτουμε χάρτη του Σουφλίου, όπου 
φαίνονται αριθμημένα τα σημεία τοποθέτησης πινακίδων επάνω σε κινητά 
οδοφράγματα, καθώς και υπόμνημα αναφοράς αυτών που ζητούμε.  

Η τοποθέτηση καθώς και η αφαίρεση των πινακίδων θα 
πραγματοποιείται με μέριμνα των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου. 
 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, το 
άρθρο 65 του Ν.4688/2020, το αριθ. 41018/1-7-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
"Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής" και τις διατάξεις των Ν. 
3463/2020, 3852/2010, 4555/2018 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 § 6,του Ν. 3852/2010 
 
Β. Η κ. Κουφάκη Σοφία, μέλος της Ε.Π.Ζ.  συμφωνεί με το κλείσιμο τμημάτων 
των οδών στο κέντρο της πόλης του Σουφλίου αλλά με τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις  καλό θα ήταν να ωφεληθούν όλοι οι επαγγελματίες και οι Δημότες 
της πόλης του Σουφλίου 
 

 
Γ. Τις Παρακάτω Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήπιας μορφής  οι οποίες θα  
έχουν ισχύ από   17 Ιουλίου 2020  έως και την 20 Σεπτεμβρίου 2020 : 
 

Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας 
υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 προτείνουμε το κλείσιμο τμήματος των οδών Βασ. Γεωργίου ΙΙ, Ελ. 
Βενιζέλου και Ερμού. 

 Οι παρεμβάσεις που προτείνονται, αφορούν τις ημέρες Παρασκευή-
Σάββατο-Κυριακή, αφορούν συγκεκριμένες  βραδινές ώρες, ήτοι 9:00μ.μ.-
1:00π.μ., αρχής γενομένης από της 17 Ιουλίου 2020  έως και την 20 
Σεπτεμβρίου 2020 υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων 
άμεσης ανάγκης και ΑμεΑ.  

 Η περιοχή περιορισμού της κυκλοφορίας εκτείνεται, όσον αφορά την 
οδό Βασ. Γεωργίου ΙΙ, στο ύψος της οδού Τσιμισκή εώς και την οδό Ορφέως, 
στο ύψος του καφέ «FAMOUS».  

Στην οδό Ελ. Βενιζέλου , από την αρχή της, μέχρι και την οδό Παστέρ 
στο ύψος του Σουπερ Μάρκετ «ΕΝΩΣΗ». 

Ειδικότερα,  για τα διερχόμενα από το κέντρο του Σουφλίου οχήματα, η 
κίνηση τους από βορρά προς νότο θα εκτρέπεται από την Βασ. Γεωργίου ΙΙ 
στην οδό Τσιμισκή και από εκεί στην οδό Παπαναστασίου και έπειτα στην 
Βασ. Γεωργίου ΙΙ. Ιδιαίτερα για τα διερχόμενα οχήματα από νότο προς βορρά, 
η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων από τον οικισμό του Σουφλίου θα 
γίνεται αποκλειστικά από τον νότιο κόμβο. 
. 
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 Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σήμανση, η οποία θα ενημερώνει οδηγούς 
βαρέων οχημάτων όπως λεωφορεία, φορτηγά κλπ για το κλείσιμο τμήματος 
της Βασ. Γεωργίου ΙΙ ώστε να οδηγούνται προς τις παραπάνω αναφερόμενες 
οδούς και βοηθητικούς δρόμους. 

Αναλυτικότερα σας επισυνάπτουμε χάρτη του Σουφλίου, όπου 
φαίνονται αριθμημένα τα σημεία τοποθέτησης πινακίδων επάνω σε κινητά 
οδοφράγματα, καθώς και υπόμνημα αναφοράς αυτών που ζητούμε.  

Η τοποθέτηση καθώς και η αφαίρεση των πινακίδων θα 
πραγματοποιείται με μέριμνα των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2020. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο 

υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος       Τα μέλη 
Ακολουθούν υπογραφές 

 
Σωστό απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Π.Ζ. 
 

Καλακίκος Παναγιώτης 
 
 

ΑΔΑ: 94ΓΥΩ15-ΙΜΖ
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