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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

=============== 

        Από το υπ’ αριθμ. 5o Πρακτικό Τακτικής  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Ορεστιάδας που συνεδρίασε την  18η    Aυγούστου     2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  20 /2020  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση πεζοδρόμησης πλατείας Ριζίων  

κατά  τους  Καλοκαιρινούς μήνες » 

       Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η     Αυγούστου     του έτους  2020  

ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα 

από την υπ’ αριθμ.  16346/13.08.2020  πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα 

μέλος της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τα άρθρα  73 & 75 τoυ Ν. 3852/10. 

        Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των εννέα  

(09)  μελών, βρέθηκαν παρόντα τα   επτά  (07) μέλη ήτοι: 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

                ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ  

5. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ  ΕΥΑΓΓ  

6. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ Δ.  

7. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 

 

1. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

2. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

3. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

4. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου  Σταμπολίδης Μιχαήλ, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

           Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω: 

          Στην από 12-08-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας αναφέρονται 

τα εξής αναλυτικά:  

       «Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφαση της Τ.Κ. Ριζίων με την οποία μεταξύ άλλων 

ζητά, την πεζοδρόμηση της πλατείας του χωριού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (δρόμοι γύρω από 
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την πλατεία και παιδική χαρά) από τις 08:00 μ.μ. μέχρι τις 01:00 π.μ. επειδή υπάρχουν πολλά παιδιά 

και η διάβαση των οχημάτων είναι επικίνδυνη για πρόκληση ατυχημάτων. 

        Η Υπηρεσία με το υπ΄αριθμ.15479/03.08.20 έγγραφό της, διαβίβασε την ανωτέρω αίτηση στο 

τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας ώστε να μας γνωρίσει την άποψή της  επί του σχετικού αιτήματος. 

        Με το υπ. αριθμ. 1016/49/67-ιζ΄/06.08.20 έγγραφο του, το Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας μας 

προτείνει τα ακόλουθα:   

1. Την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης με τις οποίες να απαγορεύεται η είσοδος όλων των 

οχημάτων επί της οδού Ταξιαρχών, από το ύψος της Ε.Ο. Καστανεών – Φυλακίου (οδός 

Ελευθερίας) μέχρι την οδό Σωκράτους, για τους καλοκαιρινούς μήνες και κατά τις ώρες 08:00 μ.μ. 

έως 01:00 π.μ. και αντίστροφα 

2. Επιπλέον προτείνεται για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, να τοποθετηθεί σήμανση, με την 

οποία να απαγορεύεται η είσοδος όλων των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Κρίτωνος στην 

οδό Ταξιαρχών 

     Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και από την αυτοψία που διενήργησε η υπηρεσία, υπάρχει η 

εκτίμηση ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα από την πεζοδρόμηση της πλατείας, αλλά θα 

λειτουργήσει προς όφελος των δημοτών, αφού δεν παρακωλύει την ομαλή κυκλοφορία για τη 

διέλευση οχημάτων από άλλες οδούς. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία συμφωνεί με την πρόταση του 

τμήματος τροχαίας Ορεστιάδας, δηλαδή:   

1. Την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης με τις οποίες να απαγορεύεται η είσοδος όλων των 

οχημάτων επί της οδού Ταξιαρχών, από το ύψος της Ε.Ο. Καστανεών – Φυλακίου (οδός 

Ελευθερίας) μέχρι την οδό Σωκράτους, για τους καλοκαιρινούς μήνες και κατά τις ώρες 08:00 

μ.μ. έως 01:00 π.μ. και αντίστροφα 

2. Επιπλέον προτείνεται για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, να τοποθετηθεί σήμανση, με 

την οποία να απαγορεύεται η είσοδος όλων των οχημάτων που κινούνται επί της οδού 

Κρίτωνος στην οδό Ταξιαρχών 

            Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

           Επισυνάπτεται: 

1. Η υπ αριθμ. 1/2019 απόφαση της Τ.Κ. Ριζίων  

2. Το υπ. Αριθμ. 1016/49/67-ιζ΄/03.08.20 έγγραφο  του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας.» 

          H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρέπει να αποφασίσει την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

για την  τοποθέτηση  πινακίδων σήμανσης με τις οποίες θα απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων.  

         

           Στην συνέχεια  τον λόγο ζήτησε ο κ. Ντινούδης Ευάγγελος. ο οποίος είπε τα εξής : «Κύριε 

Αντιδήμαρχε, θα σας παρακαλέσω, άλλη φορά να μην υπάρχει τόση καθυστέρηση, για ένα τόσο 
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σοβαρό πρόβλημα όπως αυτό των Ριζίων. Για ποιο λόγο να καθυστερήσει ένα ολόκληρο χρόνο. Από 

27-09-2019 είχατε το πρακτικό του συμβουλίου των Ριζίων. Παρ’όλα αυτά εγώ θα το ψηφίσω».    

       Μετά πήρε τον λόγο ο  Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Πάλλας Δημήτριος και πρόσθεσε ότι η τοποθέτηση 

και απομάκρυνση των πινακίδων  απαγόρευσης εισόδου οχημάτων στις αναφερόμενες οδούς θα 

πρέπει να γίνεται με την ευθύνη του Συμβουλίου της Κοινότητας,  όποτε αυτό απαιτείται». 

       Τα μέλη της Επιτροπής ποιότητας Ζωής,  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη 

τους την εισήγηση του Προέδρου, την απάντηση του Τμήματος Τροχαίας Ορ/δας, την εισήγηση της 

ΤΥΔΟ,  το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ. και  το άρθρο 73 (παρ. 1Βv) του Ν. 3852/2010  

 

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με την πεζοδρόμηση της πλατείας Ριζίων, 

κατά τους θερινούς μήνες και από ώρα 08.00 μ.μ. έως 01.00 π.μ., την τοποθέτηση πινακίδων 

Κ.Ο.Κ. για απαγόρευση οχημάτων, η οποία θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Ριζίων, ως εξής :  

1. Την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης με τις οποίες να απαγορεύεται η είσοδος όλων των 

οχημάτων επί της οδού Ταξιαρχών, από το ύψος της Ε.Ο. Καστανεών – Φυλακίου (οδός 

Ελευθερίας) μέχρι την οδό Σωκράτους. 

2.  Την τοποθέτηση πινακίδας που θα απαγορεύει την κίνηση οχημάτων σε τμήμα της οδού 

Κρητών, από την πλατεία μέχρι την πάροδο της οδού Κρητών. 

3. Την τοποθέτηση πινακίδας που θα απαγορεύει την κίνηση οχημάτων στο τμήμα της οδού από 

πλατεία μέχρι το σημείο συνάντησης των οδών Φιλικής Εταιρείας με την οδό 28ης Οκτωβρίου. 

               -  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  20/2020. 

              -    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως       ακολουθεί: 

           

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

         Ακριβές απόσπασμα 

              Ο  Πρόεδρος 

 

 

   ΠΑΛΛΑΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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