
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Από το  2ο/10-07-2020 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Διδυμοτείχου
Θέμα :   1  ο     
Απόφαση:   7  η  /  2020  
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις α) επί της οδού Βενιζέλου στο Διδυμότειχο και β) της πλατείας στην
Κοινότητα Σοφικού.

    Στο Διδυμότειχο σήμερα την 10η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Διδυμοτείχου  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου
Διδυμοτείχου,  ύστερα  από  την 2/06-07-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  κ.  Χατζηγιάννογλου  Ρωμύλου,  που
κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσής τους.
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κ. Κυρούδη Μαρία

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)
μέλη,  προεδρεύουσας  της  Αντιπροέδρου  κ.  Θεοδοσίου  Στυλιανής,  λόγω   απουσίας  του  Προέδρου,  άρχισε  η
συνεδρίαση.

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Θεοδοσίου Στυλιανή, Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος 
2. Μπιλιακάκης Παρασκευάς, Αντιδήμαρχος
3. Τσιλίκας Σίμος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Μανάκα Μαρία, Δημοτικός Σύμβουλος
5. Ζαφειροπούλου Χρύσα, Δημοτικός Σύμβουλος 

      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πρόεδρος
2. Γιαγτζίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Διδυμοτείχου κ. Γκρέμος Χρήστος.

    Ο κ. Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το  1ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, ανέγνωσε την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
η οποία έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ: Προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  επί  της  οδού  Βενιζέλου  στο  Διδυμότειχο  και  της
πλατείας στην Κοινότητα Σοφικού

Προς:  Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 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….» 
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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 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  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
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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  18-6-2020 τεχνική μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διδυμοτείχου η
οποία επισυνάπεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.
8) Την με αριθμό 05/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Διδυμοτείχου με την οποία
διαπιστώνεται  η  δυσκολία  στην  κίνηση  των  πεζών  στην  οδό  Βενιζέλου  και  προτείνεται  η  λήψη
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και  ειδικότερα το κλείσιμο  της  συγκεκριμένης  οδού από 1η Μαίου έως 30
Σεπτεμβρίου για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.
9) Την με αριθμό 02/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σοφικού με την οποία προτείνεται η
λήψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ειδικότερα το κλείσιμο της κεντρικής (κάτω) πλατείας από Μάιο έως
Σεπτέμβριο για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.
10)  Το  γεγονός  ότι  από  τη  λήψη  μέτρων  απαγόρευσης  κυκλοφορίας  ή  στάθμευσης  επί  της:  α)  οδού
Βενιζέλου  και  β) κεντρικής  (κάτω)  πλατείας  της  Κοινότητας  Σοφικού   δεν  επηρεάζονται  οι  υπηρεσίες
οδικής μαζικής μεταφοράς,  ούτως ώστε να απαιτηθεί  η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών των
Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές ΚΤΕΛ ή του Δήμου για αστικές λεωφορειακές διαδρομές.
11) Την ανάγκη στήριξης της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
προστασία της δημόσιας υγείας. 

Εισηγούμαστε:

 Για  τη  λήψη  απόφασης  περί  επιβολής  προσωρινών  μέτρων  ρύθμισης  κυκλοφορίας  επί:  α)   της  οδού
Βενιζέλου της πόλης του Διδυμοτείχου και β)  της κεντρικής (κάτω) πλατείας της Κοινότητας Σοφικού του
Δήμου  Διδυμοτείχου  για επιτακτικούς  λόγους  αντιμετώπισης  σοβαρού  κινδύνου  δημόσιας  υγείας  που
συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ως μέτρα πρόληψης, κατά τα
διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020), προκειμένου να εξασφαλισθεί η
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πεζών αλλά και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης για
συγκεκριμένες ώρες αναλόγως της ημέρας της εβδομάδος και για το χρονικό διάστημα από την έγκριση των
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως και την 30-11-2020. 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την από 18-6-2020 τεχνική μελέτη του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας: 
1) οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Βενιζέλου περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των οχημάτων
από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το σημείο που συμβάλλεται με την οδό 25ης Μαίου έως τα σημεία
στα οποία συμβάλλεται με τις οδούς Φραγκούλη και Μαυρομιχάλη αντίστοιχα του Δήμου Διδυμοτείχου
(απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων):  
α) κάθε Δευτέρα και Τετάρτη  από τις 18:00 το απόγευμα έως 6:00 το πρωί,  
β) κάθε  Τρίτη και Πέμπτη από τις 21:00 το βράδυ έως 6:00 το πρωί, και
γ) κάθε Παρασκευή από τις 18:00 το απόγευμα έως και τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας. 
Στόχος των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι να αποδοθεί επαρκής χώρος για ασφαλή διέλευση /
πρόσβαση/ χρήση στους  πεζούς και καταστήματα και παράλληλα να βελτιωθούν οι συνθήκες του οδικού
περιβάλλοντος από πλευράς ρύπανσης και θορύβου. Η έκταση στην οποία θα έχουν εφαρμογή οι ως άνω
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί απεικονίζεται σε απόσπασμα χάρτη της
Πολεοδομικής  μελέτης  Διδυμοτείχου  στην  από  18-6-2020  τεχνική  μελέτη  του  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών. Διέλευση στο τμήμα  αυτό της οδού Βενιζέλου θα έχουν μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης,
δηλαδή Πυροσβεστικά, Ασθενοφόρα  κτλ. για  την εξυπηρέτηση πολιτών και εκτάκτων συμβάντων.
2) οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της πλατείας της Κοινότητας Σοφικού περιλαμβάνουν την απομάκρυνση
των  οχημάτων  από  την  κεντρική  (κάτω)  πλατεία  της  Κοινότητας  Σοφικού   του  Δήμου  Διδυμοτείχου
(απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων), κάθε ημέρα της εβδομάδας από τις 20:00 το απόγευμα
έως τις 05:00 το πρωί.
Στόχος των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι να αποδοθεί επαρκής χώρος για ασφαλή διέλευση /
πρόσβαση /  χρήση στους  πεζούς και καταστήματα και παράλληλα να βελτιωθούν οι συνθήκες του οδικού
περιβάλλοντος από πλευράς ρύπανσης και θορύβου. Η έκταση στην οποία θα έχουν εφαρμογή οι ως άνω
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί απεικονίζεται σε απόσπασμα χάρτη του
GOOGLE EARTH στην από 18-6-2020 τεχνική μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Διέλευση στην
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εν λόγω έκταση της Κοινότητας Σοφικού θα έχουν μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης, δηλαδή Πυροσβεστικά
, Ασθενοφόρα  κτλ. για  την εξυπηρέτηση πολιτών και εκτάκτων συμβάντων. 
Σημειώνεται  πως  η  ως  άνω  κανονιστική  απόφαση  σας  θα  πρέπει  να  κοινοποιηθεί  στη  συνέχεια  στις  αρμόδιες
Υπηρεσίες της Τροχαίας. Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να ψηφίσετε σχετικά.”  
       Η Πρόεδρος στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
       Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο κ. Τσιλίκας Σίμος είπε ότι για να συζητηθεί το θέμα αυτό και
συγκεκριμένα για τις  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  επί  της οδού Βενιζέλου στο Διδυμότειχο θα έπρεπε να προηγηθεί
δημόσια διαβούλευση με όλους τους φορείς (επαγγελματίες, εκπροσώπους συλλόγων, σωματείων, δημότες κλπ.) να
ακουστεί η γνώμη όλων αυτών και μετά να έρθει στην Επιτροπή προς συζήτηση. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και η
κ. Μανάκα Μαρία.
    Όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα Σοφικού είναι  σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην
εισήγηση, το ίδιο και η κ. Μανάκα..
      Η προεδρεύουσα κ. Θεοδοσίου πρότεινε να ισχύσουν οι παραπάνω ρυθμίσεις πιλοτικά και με γνώμονα τα μέτρα
που λαμβάνονται πανελλαδικά για την αντιμετώπιση του COVID 19. Ωστόσο οι προτάσεις αυτές έγιναν με βάση τη
μελλοντική λειτουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου το οποίο προβλέπει κίνηση ήπιας κυκλοφορίας επί της οδού
Βενιζέλου.  Πρότεινε επίσης  να συσταθεί  μία διαπαραταξιακή επιτροπή οι  οποία,  εν αναμονή της συγκοινωνιακής
κυκλοφοριακής μελέτης και  της αξιολόγησης των πιλοτικών ρυθμίσεων,  να καταλήξει  σε  οριστικά και  ταυτόχρονα
αποδοτικά μέτρα.
     Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφειροπούλου δήλωσε ότι ψηφίζει με επιφύλαξη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της
οδού Βενιζέλου και  μόνο για την πιλοτική εφαρμογή αυτών και  περίπου σε είκοσι μέρες να ξανασυζητηθεί το θέμα,
ενώ είναι σύμφωνη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα Σοφικού.
     Στο τέλος πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Διδυμοτείχου κ. Γκρέμος Χρήστος, ο οποίος είπε ότι το
Συμβούλιο της Κοινότητας Διδυμοτείχου με την αριθμ. 5/2020 απόφασή του διαπίστωσε την δυσκολία στην κίνηση των
πεζών  στην  οδό  Βενιζέλου  και  πρότεινε  τη  λήψη  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  και  ειδικότερα  το  κλείσιμο  της
συγκεκριμένης οδού (Βενιζέλου) από 1η Μαίου έως 30 Σεπτεμβρίου για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

   Η  Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  την  παραπάνω  εισήγηση  και  μετά  από  μακροσκελή  διαλογική  συζήτηση,
μειοψηφούντων των: κ.κ. Τσιλίκα Σίμου και Μανάκα Μαρίας, ως προς το Α΄ μέρος της Απόφασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

   Α.  Τη λήψη  προσωρινών μέτρων  ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Βενιζέλου της πόλης του Διδυμοτείχου,
σύμφωνα με την από 18-6-2020 τεχνική μελέτη του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας, για επιτακτικούς
λόγους  αντιμετώπισης  σοβαρού  κινδύνου  δημόσιας  υγείας  που  συνίσταται  στη  μείωση  του  κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ως μέτρα πρόληψης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 7
του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020),  προκειμένου να εξασφαλισθεί  η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των
πεζών αλλά και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης για συγκεκριμένες ώρες αναλόγως της
ημέρας  της  εβδομάδος  και  για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  έγκριση  των  εν  λόγω  κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων  έως και την 30-11-2020 ) και συγκεκριμένα: 
1) οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Βενιζέλου περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των οχημάτων
από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το σημείο που συμβάλλεται με την οδό 25ης Μαίου έως τα σημεία
στα οποία συμβάλλεται με τις οδούς Φραγκούλη και Μαυρομιχάλη αντίστοιχα του Δήμου Διδυμοτείχου
(απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων):  
α) κάθε Δευτέρα και Τετάρτη  από τις 18:00 το απόγευμα έως 6:00 το πρωί,  
β) κάθε  Τρίτη και Πέμπτη από τις 21:00 το βράδυ έως 6:00 το πρωί, και
γ) κάθε Παρασκευή από τις 18:00 το απόγευμα έως και τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας. 
Στόχος  των  παραπάνω  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  είναι  να  αποδοθεί  επαρκής  χώρος  για  ασφαλή  διέλευση  /
πρόσβαση/  χρήση  στους  πεζούς  και  καταστήματα  και  παράλληλα  να  βελτιωθούν  οι  συνθήκες  του  οδικού
περιβάλλοντος  από  πλευράς  ρύπανσης  και  θορύβου.  Η  έκταση  στην  οποία  θα  έχουν  εφαρμογή  οι  ως  άνω
κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  η  σήμανση  που  θα  χρησιμοποιηθεί  απεικονίζεται  σε  απόσπασμα  χάρτη  της
Πολεοδομικής  μελέτης  Διδυμοτείχου  στην  από  18-6-2020  τεχνική  μελέτη  του  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών.
Διέλευση στο τμήμα  αυτό της οδού Βενιζέλου θα έχουν μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης, δηλαδή Πυροσβεστικά,
Ασθενοφόρα  κτλ. για  την εξυπηρέτηση πολιτών και εκτάκτων συμβάντων 

και ως προς το Β΄ μέρος της Απόφασης  

Αποφασίζει   ομόφωνα  
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Β.  Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  επί  της  πλατείας  της  Κοινότητας  Σοφικού  περιλαμβάνουν  την  απομάκρυνση  των
οχημάτων από την κεντρική (κάτω) πλατεία της Κοινότητας Σοφικού  του Δήμου Διδυμοτείχου (απαγόρευση διέλευσης
και στάθμευσης οχημάτων), κάθε ημέρα της εβδομάδας από τις 20:00 το απόγευμα έως τις 05:00 το πρωί.
Στόχος των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι να αποδοθεί επαρκής χώρος για ασφαλή διέλευση /
πρόσβαση /  χρήση στους  πεζούς και καταστήματα και παράλληλα να βελτιωθούν οι συνθήκες του οδικού
περιβάλλοντος από πλευράς ρύπανσης και θορύβου. Η έκταση στην οποία θα έχουν εφαρμογή οι ως άνω
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί απεικονίζεται σε απόσπασμα χάρτη του
GOOGLE EARTH στην από 18-6-2020 τεχνική μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Διέλευση στην
εν  λόγω  έκταση  της  Κοινότητας  Σοφικού  θα  έχουν  μόνο  οχήματα  έκτακτης  ανάγκης,  δηλαδή
Πυροσβεστικά,  Ασθενοφόρα  κτλ. για  την εξυπηρέτηση πολιτών και εκτάκτων συμβάντων. 

Σημειώνεται  πως  η  ως  άνω  κανονιστική  απόφαση  σας  θα  πρέπει  να  κοινοποιηθεί  στη  συνέχεια  στις  αρμόδιες
Υπηρεσίες της Τροχαίας.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2020.
     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Σωστό απόσπασμα
Διδυμότειχο 14-7-2020

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Μ.Α.Δ.

ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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