ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 03/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Λήυη κατ' αρτήν απόυασης Γημοτικού σμβοσλίοσ για Κσκλουοριακές
Ρσθμίσεις στην ΣΚ Νσμυαίοσ
Αριθ. Απόυασης: 42/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 2279/15-02-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Βεξάλε Φσηεηλή
Βνιηώηεο Αξγύξεο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξε θαη Αγίνπ Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Μπάληεο Ηνξδάλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ θαη θ. Σαπαθαξάθεο Βαζίιεο..
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο γηα ηελ Ηζηνξηθή Κνηλόηεηα
Νπκθαίνπ, νξίδεηαη από ηνλ ρώξν ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο Κνηλόηεηαο, από ην Κνηλνηηθό
Ξελνδνρείν έσο ηελ Νίθεην ρνιή θαη από ηνπο θάζεηνπο δξόκνπο αθηηλσηά από ηνλ
θεληξηθό δξόκν πνπ νξίδεηαη από ηα πξναλαθεξόκελα ζεκεία.
Ζ δώλε απηή ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ, πξνηείλεηαη λα πεδνδξνκεζεί κε ζήκαλζε θαηαθόξπθε,
ελώ ε πξόζβαζε ζα επηηξέπεηαη κόλν ζηα νρήκαηα παξνρήο βνήζεηαο. Δπίζεο ζα
πξνβιέπεηαη ε ηξνθνδνζία ησλ θαηαζηεκάησλ κόλν όκσο ζε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο, ζηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
Οη πξνηάζεηο απνδίδνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηε δηαθύιαμε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θνηλσληθνύ θαη
πεξηβαιινληηθνύ ρώξνπ θαη δξόκνπ πνπ είλαη νξηζκέλε θαη κεηξήζηκε θαη όρη ζηελ
εμππεξέηεζε κηαο δηνγθνύκελεο δήηεζεο κεηαθηλήζεσλ κε απηνθίλεηα δπζαλάινγα
κεγαιύηεξεο από ηηο αληνρέο ηνπ ρώξνπ.
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ θαη’ αξρήλ πξνηείλνληαη :
1. Πεξηνδηθή πεδνδξόκεζε από Μάην έσο θαη Οθηώβξην, ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ από
θνηλνηηθό μελνδνρείν ‘Νέβεζθα’ έσο ηελ δηαζηαύξσζε ηνπ ρώξνπ ηεο παηδηθήο
ραξάο, κε ηελ επηζήκαλζε Πεδόδξνκνο-1, όπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην,
2. Πεξηνδηθή πεδνδξόκεζε από Μάην έσο θαη Οθηώβξην, ηνπ δξόκνπ από ζθαιηά ηεο
εθθιεζίαο έσο μελνδνρείν ‘Δληεξλέο’
3. Πεξηνδηθή πεδνδξόκεζε από Μάην έσο θαη Οθηώβξην, ηνπ δξόκνπ ζηελ λνηηνδπηηθή
πιεπξά ηνπ μελνδνρείνπ ‘Δληεξλέο’
4. Γξόκνη ήπηαο θπθινθνξίαο από Μάην έσο θαη Οθηώβξην, ησλ δξόκσλ α. ηνπ
λνηηνδπηηθνύ δξόκνπ ηεο παηδηθήο ραξάο
β. ηνπ βνξηναλαηνιηθνύ δξόκνπ (νηθία Μίζηνπ)
γ. ηνπ ηκήκαηνο δξόκνπ από ηελ παηδηθή ραξά έσο ηε Νίθεην ρνιή.
5. Οξγάλσζε ηεο ζηάζκεπζεο ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ πίζσ από ην θνηλνηηθό
μελνδνρείν ‘Νέβεζθα’,
6. Απαγόξεπζε ηεο δηέιεπζεο από ηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν, από ην θνηλνηηθό μελνδνρείν
έσο θαη ηελ παηδηθή ραξά, ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πεδνδξόκεζεο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ησλ νρεκάησλ εμππεξέηεζεο
θαηαζηεκάησλ, ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε γηα ηηο ώξεο 7:00 έσο 10:00 θαη 15:00 έσο
18:00,
7. Απαγόξεπζε ηεο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο ζηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν θαη ζε όινπο ηνπο
πξνηεηλόκελνπο πεδνδξόκνπο,

8. Απαγόξεπζεο ηεο ζηάζεο θα ζηάζκεπζεο ζηνπο πξνηεηλόκελνπο δξόκνπο ήπηαο
θπθινθνξίαο, κε ειεπζεξία δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ θαη πξνηεηλόκελε ηαρύηεηα
δηέιεπζεο ηα 20 ρηι/ώξα,
9. Υαξαθηεξηζκόο δξόκνπ ήπηαο θπθινθνξίαο από Μάην έσο θαη επηέκβξην, ηνπ
παξάιιεινπ δξόκνπ ηεο πιαηείαο από νηθία ‘Αθώλ Οηθνλόκνπ’ έσο ‘Νίθεην ρνιή’,
κέζσ ηνπ αξρνληηθνύ ‘Μίρα Σζίξιε’,
10. Υαξαθηεξηζκόο δξόκνπ ήπηαο θπθινθνξίαο από Μάην έσο θαη επηέκβξην, ηνπ
δξόκνπ από δηαζηαύξσζε μελνδνρείνπ ‘Νέβεζθα’ πξνο πεξηκεηξηθό δξόκν, κέζσ ηνπ
Μνπζείνπ Ηζηνξίαο Νπκθαίνπ,
11. Πεξηνδηθή απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο από Μάην έσο θαη επηέκβξην, ζηνπο παξαπάλσ
δξόκνπο από ηηο ώξεο 10:00 έσο 20:00 θαη γηα ηελ επνρή πνπ ηζρύεη ε ξύζκηζε ηεο
πεδνδξόκεζεο ζηνλ θεληξηθό δξόκν.
Σν λνκηθό πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηελ έθδνζε θαη ιεηηνπξγία ελόο θαλνληζκνύ θπθινθνξίαο
ζε πεδόδξνκνπο θαη πεδνδξόκηα, είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006 Κύξσζε
ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΦΔΚ 114/Α/8.6.2006) θαη απνηειεί θαλνληζηηθή
δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρύ νπζηαζηηθνύ λόκνπ.
Δπίζεο ηζρύνπλ ηα παξαθάησ :
Ν. 1577/85 Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο.
Ν. 2696/1999 πεξί ΚΟΚ
Απόθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ 52716/20.11.2001.
Απόθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ Γ4α/Φ.201/1791/1998.
Δγθύθιηνο 85195/55/2000 (ΑΜΔΑ).
Πνηληθόο Κώδηθαο αξ. 292, παξ. 1.
Άξζξα 9 θαη 47 ηνπ Ν. 2696/99.
Άξζξν 367 «Πεδνδξόκηα» παξ. 2 ηνπ Π.Γ.14/07 (ΦΔΚ 580/Γ/27.7.99) Κώδηθαο
Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο ζύκθσλα κε ην νπνίν ππόρξενη γηα ηελ
θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ ηερληθώλ έξγσλ πνπ
ηα απνηεινύλ – θξάζπεδα, ξείζξα, ππόζηξσκα θαη επίζηξσζε επηθάιπςε – είλαη νη
ηδηνθηήηεο ησλ παξόδησλ αθηλήησλ κπξνζηά ζηα νπνία βξίζθνληαη.
9. Ν. 1080/80 (ΦΔΚ 246/Α) Πεξί ηξόπνπ θαη ζπκπιεξώζεσο δηαηάμεσλ ηηλώλ πεξί ησλ
πξνζόδσλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Ννκνζεζίαο άιισλ ηηλώλ
ζπλαθώλ δηαηάμεσλ.
10. Κάζε ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θαη έσο ηελ νξηζηηθή ιήςε απόθαζεο απαηηνύληαη
Ζ ζύληαμε ηεθκεξησκέλεο θπθινθνξηαθήο πξόηαζεο, ε γλσκνδόηεζε από ηελ Αζηπλνκία, ε
ιήςε απόθαζεο από ην Σνπηθό πκβνύιην, ε ιήςε απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο
Εσήο θαη ηειηθά ε ιήςε απόθαζεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Πξνηείλεηαη
Ζ θαη’ αξρήλ ιήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ
ξπζκίζεσλ ζην θέληξν ηεο ΣΚ Νπκθαίνπ.

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ηεο θαη' αξρήλ απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο
ζηελ ΣΚ Νπκθαίνπ

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 42/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

