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 ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΟΗΘ.: 67 / 2020  

ΑΞΝ ΡΝ Ξ'ΑΟΗΘ. 17 / 2020  ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ  

 

 

ΘΔΚΑ: "Θαθεζηώρ λειηοςπγίαρ πεζοδπόμος Θύππος" 

 

 

  

             ηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη δια πεπιθοπάρ,  έιαβε ρώξα ε  έκηακηη 

ζςνεδπίαζη ηηρ Δπιηποπήρ Ξοιόηηηαρ Εωήρ ηος Γήμος Αλεξανδπούποληρ,  

ύζηεξα  από ηελ κε αξηζ. πξση. 29414 / 17-09-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ,  ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζ. 75, ηνπ Λ. 3852/2010, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ N. 4555/18  θαη ηελ αξηζ. 33282/29-05-

2020(ΑΓΑ:Φ3ΥΛ46ΚΣΙ6-ΑΦ7) εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, κε ηελ νπνία θαινύζε ηα κέιε 

ηεο Δ.Π.Ε. λα ελεκεξώζνπλ γηα  ηην ψήθο ηοςρ  (πέπ, Θαηά , Ιεςκό , 

Ξαπόν), ηην  ΞΑΟΑΠΘΔΖ 18 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ  2020 από ώπα 11:00 έωρ 

13:00  ζην email: mariasyridou@yahoo.gr, γηα ιήςε απόθαζεο επί ηνπ  ζέκαηνο.  

  

   Σν αλσηέξσ ζέκα ζπδεηείηαη εθηάθησο, ιόγσ ύπαξμεο πξόζθαησλ γεγνλόησλ, 

πνπ θξίλνπλ επείγνπζα ηελ εθαξκνγή εηδηθνύ θαζεζηώηνο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ 

ζηνλ πεδόδξνκν ηεο νδνύ Θύπξνπ. 

 

 Ήηαλ  δε παξόληεο από ηα κέιε ηεο  νη θ.θ :  

 1) ΗΧΑΛΛΖ ΕΑΚΠΟΤΘΖ, ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

 2) ΓΡΟΗΑ ΚΟΤΙΑΣΕΗΓΟΤ-ΙΑΕΑΡΗΓΟΤ 

 3) ΛΗΘΟΙΑΟ ΡΑΠΣΟΠΟΤΙΟ 

 4) ΓΔΧΡΓΗΟ ΟΤΕΟΤΛΗΓΖ 

 5) ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΟΤΘΟΤΡΑΒΑ 

 6) ΠΔΣΡΟ ΘΤΡΗΑΘΗΓΖ 

 7) ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟ ΓΟΤΛΑΘΖ 

 8) ΖΙΗΑ ΓΑΣΔΡΗΓΖ 

 9) ΔΙΔΛΖ ΗΛΣΕΔΠΔΙΗΓΟΤ-ΤΣΚΑΙΗΓΟΤ 

 

                  

 θαη δελ  πξνζήιζαλ νη θ.θ : 

 

 Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία  (ζε ζύλνιν  

αξηζκνύ  ζπκβνύισλ -9- ζπκκεηείραλ ζηελ δηά πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε νη - 9 -), 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ.3852/10, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από 
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ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18(ΦΔΘ 133/19.7.2018 ηεύρνο Α'), εηζέξρεηαη  ζηελ 

ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. 

 Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη Γήκαξρνο 

Αιεμαλδξνύπνιεο  θ. Ησάλλεο Εακπνύθεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

         Οη παξόληεο(ζπκκεηέρνληεο) Γεκνηηθνί ύκβνπινη, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε δηα πεξηθνξάο ςεθνθνξία νκόθσλα ζπκθώλεζαλ γηα ηελ έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε θαη γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο κε ηελ απνζηνιή ηεο 

ςεθνθνξίαο ηνπο, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην Απηνηειέο Γξαθείν 

Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, ηελ  ΠΑΡΑΘΔΤΖ   18 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ   

2020 από ώξα 11:00 έσο 13:00. 

Xξέε γξακκαηέα εθηέιεζε ε ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινύο γξαθείνπ 

ππνζηήξημεο πνιηηηθώλ , θ. πξίδνπ Καξία. 

 

         Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, θ.Ησάλλεο Εακπνύθεο, εηζάγεη 

ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο "Θαθεζηώρ λειηοςπγίαρ πεζοδπόμος 

Θύππος". 

 

         ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ : Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ θαη Τπεξεζίαο Γόκεζεο, θ. Ληθόιανο Λέζηνξαο. 

 

«Θύξηνη ύκβνπινη, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 – Ιεηηνπξγία Πεδνδξόκνπ ηνπ Λένπ Θαλνληζκνύ 

Ιεηηνπξγίαο Πεδνδξόκσλ (32/2020 ΑΠΕ), θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί ηύπνη 

πεδόδξνκσλ θαη πξνβιέπεηαη όηη «…. Η θίλεζε οτεκάηφλ προζπέιαζες τφρίς 

δσλαηόηεηα ζηάζες ή ζηάζκεσζες. Η αλάγθε ασηή, ζα ηεθκερηώλεηαη θαηά 

περίπηφζε από ηης ηδηαίηερες ζσλζήθες ιεηηοσργίας ηφλ εκπορηθώλ θαη ιοηπόλ 

δραζηερηοηήηφλ ποσ βρίζθοληαη θαηά κήθος ηοσ πεδοδρόκοσ ή γεηηληάδοσλ κε 

ασηόλ. Θδηαίηερε κέρηκλα ζα ιακβάλεηαη, γηα ιόγοσς αζθαιείας, ζε πεδόδροκοσς 

ποσ αλαπηύζζοληαη ηραπεδοθαζίζκαηα από αληίζηοητα θαηαζηήκαηα (πτ 

αλαυσθηήρηα, εζηηαηόρηα θιπ).Η αλαγλώρηζε ηοσ ηύποσ θαη ηφλ ταραθηερηζηηθώλ 

θάζε πεδοδρόκοσ, γίλεηαη κε Απόθαζε ηοσ Αρκόδηοσ Οργάλοσ (Επηηροπή 

Ποηόηεηας Ζφής ή θαη ηοσ Δεκοηηθού Σσκβοσιίοσ), ύζηερα από αλάιογε εηζήγεζε 

ηες Υπερεζίας θαη ζύκθφλε θαηά περίπηφζε γλώκε ηες πσροζβεζηηθής ή / θαη ηες 

αζησλοκίας. Ιαη΄ εθαρκογή ηοσ παρόληος Ιαλοληζκού, κπορεί λα θαζορίδοληαη 

θαηά περίπηφζε θαη εηδηθόηεροη όροη θίλεζες ηφλ οτεκάηφλ θαη ηφλ ποδειάηφλ 

ζηοσς πεδοδρόκοσς». 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω, προτείνεται για τθν οδό Κφπρου, ειδικό κακεςτώσ 

κίνθςθσ οχθμάτων προςπζλαςθσ (κίνθςθ με φορά από Λ. Δθμοκρατίασ ζωσ τθν οδό 

Β. Αλεξάνδρου), που κα γίνεται με τουσ όρουσ αςφαλείασ που προβλζπονται για 

τουσ λοιποφσ πεηοδρόμουσ ςτον Κανονιςμό, ιτοι θ ταχφτθτα κίνθςθσ δεν κα 

υπερβαίνει τθν ταχφτθτα κίνθςθσ των πεηών οι οποίοι ζχουν προτεραιότθτα ςε κάκε 

περίπτωςθ. Για το λόγο αυτό κα εφαρμοςτεί ειδικι ςιμανςθ ςε ςυνδυαςμό με τουσ 

λοιποφσ περιοριςμοφσ των πεηοδρόμων». 
 

          Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο έιαβε ππόςε ηεο: 

 

 ηελ παξ. 6 , ηνπ άξζ. 75, ηνπ Λ. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην 

άξζξν 77 ηνπ N. 4555/18,  

 ηελ αξηζ. 33282/29-05-2020(ΑΓΑ:Φ3ΥΛ46ΚΣΙ6-ΑΦ7) εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

 ην Λέν Θαλνληζκό Ιεηηνπξγίαο Πεδνδξόκσλ (32/2020 Α. Δ.Π.Ε.), 

 ηελ ςήθν ησλ κειώλ ηεο, όπσο δειώζεθε κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, θαηά ηελ νπνία ςήθηζαλ: ΤΠΔΡ -6-,    

ΘΑΣΑ -3-, νη εμήο:  

1. ν θ. Θνπθνπξάβαο Γ., δηόηη: “α) Γελ πξνθύπηεη ην έθηαθην ηνπ ζέκαηνο 
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από ηελ ππεξεζία, αιιά απνπζηάδεη θαη ν ιόγνο πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ 

αιιαγή θαζεζηώηνο. Β) Απνπζηάδεη ε θπθινθνξηαθή κειέηε ζηελ 

εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο. Γ) Απνπζηάδεη ε κειέηε νξηδόληηαο θαη 

θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο. 

2. Ο θ. Οπδνπλίδεο Γεώξγηνο, δηόηη: ‘… δελ ππάξρεη θαηεπείγνπζα 

πεξίπησζε γηα έθηαθηε ςεθνθνξία θαζόζνλ ε νδόο Θύπξνπ 

ιεηηνπξγεί σο πεδόδξνκνο πάλσ από 2 έηε.  

Δπηπξόζζεηα ν πεδόδξνκνο απηόο απνηειεί ππξήλα ηνπ ππό 

πεδνδξόκεζε παιηνύ θέληξνπ, θαζνξηζκέλνο έηζη από ηελ κειέηε πνπ 

δηήξθεζε 2 ρξόληα κε πςεινύ θύξνπο ζπγθνηλσληνιόγνπο. 

Ζ νπνηαδήπνηε θίλεζε νρεκάησλ πέξαλ ησλ αζζελνθόξσλ, 

ππξνζβεζηηθώλ θαη νρεκάησλ αλεθνδηαζκνύ ησλ εκπνξηθώλ 

θαηαζηεκάησλ ζα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηην πξόβιεκα ζην κνληέιν 

δεκηνπξγίαο ηνπ πεδνδξνκεκέλνπ θαη ππό πεδνδξόκεζε ηαπηόρξνλα 

παιηνύ θέληξν ηεο πόιεο.  

Γπξλάκε πίζσ πνιιά ρξόληα θη’ απηό πνπ επηρεηξεί ε Γεκνηηθή Αξρή 

θαλείο δελ ην ζέιεη. 

Πέξαλ ηνύην ε ππνδνκή ηνπ πεδνδξόκνπ θόζηηζε 126.000€ θαη ζην 

ζηακπσηό ηνπ δελ κπνξνύλ λα θπθινθνξνύλ νρήκαηα αιιά κόλν 

πεδνί’. 

3. Ο θ. Γνπλάθεο Θσλζηαληίλνο, δηόηη ‘γηα έλα ηόζν ζεκαληηθό ζέκα 

όπσο απηό, πνπ αθνξά ηελ πόιε ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο ζεσξώ όηη 

πξέπεη λα ζπδεηεζεί δηα δώζεο ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ΤΛΔΓΡΗΑΖ, ώζηε λα 

αθνπζηνύλ νη απόςεηο θαη νη πξνηάζεηο όισλ ησλ παξαηάμεσλ.’

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΨΖΦΗΑ 

 

 

 Δγθξίλεη για τθν οδό Κφπρου, ειδικό κακεςτώσ κίνθςθσ οχθμάτων 
προςπζλαςθσ (κίνθςθ με φορά από Λ. Δθμοκρατίασ ζωσ τθν οδό Β. Αλεξάνδρου), 
που κα γίνεται με τουσ όρουσ αςφαλείασ που προβλζπονται για τουσ λοιποφσ 
πεηοδρόμουσ ςτον Κανονιςμό, ιτοι θ ταχφτθτα κίνθςθσ δεν κα υπερβαίνει τθν 
ταχφτθτα κίνθςθσ των πεηών οι οποίοι ζχουν προτεραιότθτα ςε κάκε περίπτωςθ.  

Για το λόγο αυτό αποφαςίηεται να εφαρμοςτεί ειδικι ςιμανςθ ςε 
ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ περιοριςμοφσ των πεηοδρόμων. 
 

        Γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη 

ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 

 
                    Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                       ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ      

                                                                      1) ΓΟΝΠΗΑ ΚΝΙΑΡΕΗΓΝ-  
                                                                          ΙΑΕΑΟΗΓΝ  

                                                                      2) ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΟΑΞΡΝΞΝΙΝΠ  
                                                                      3) ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΝΕΝΛΗΓΖΠ  
                                                                      4) ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΝΘΝΟΑΒΑΠ  
         ΗΩΑΛΛΖΠ ΕΑΚΞΝΘΖΠ                       5) ΞΔΡΟΝΠ ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ  
                                                                      6) ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΓΝΛΑΘΖΠ  
                                                                      7) ΖΙΗΑΠ ΓΑΠΡΔΟΗΓΖΠ  
                                                                      8) ΔΙΔΛΖ ΗΛΡΕΔΞΔΙΗΓΝ-          

                                                                          ΠΡΚΑΙΗΓΝ  
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