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ΑΝ. ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
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Θεσσαλονίκη:  23    Οκτωβρίου 2020 
Αριθ. Πρωτ. :  3124 
 

Ταχ. �/νση     : 3ο χιλ. Ε.Ο. Κοµοτηνής-Αλεξ/πολης 
Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 691 33, Κοµοτηνή 
Πληροφορίες  : Μαρία   Γεωργιτσοπούλου 
Τηλέφωνο      : 25310 84302 
Fax:               : 25310 32140 

  Email             : mgeorgits@damt.gov.gr 

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ�ΕΚΤΩΝ 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθ. 30/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του �ήµου Αλεξανδρούπολης. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ �ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄107/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα το αρθρ. 186, 

παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.  

3. Το Π.�. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός Αποκεντρωµένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης..». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015 και ΦΕΚ 21/Α’/21-

2-2016) «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης �ιοίκησης. 

5. Την µε αριθ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.�.�./26-5-2017 – Α�Α: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών «Διορισµός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». 

6. Την µε αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 35748/30-5-2017) Απόφαση του Συντονιστή της 

Α.�.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων σε οργανικές σε οργανικές µονάδες της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταµένους των 

οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». 
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7. Την υπ’ αριθ. 54218/11-07-2013 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης �ιοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης µε θέµα «Άσκηση αρµοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ 

βαθµού περί κυκλοφοριακών ρυθµίσεων» (Α�Α: ΒΛ4ΙΡ1Υ-Π�Ι). 

8. Το Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 11 του Ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του 

Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014. 

9. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’8-6-2006) «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων …». 

10. Το υπ’ αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο �/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του 

Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που 

αφορούν µέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραµµατείς 

Αποκεντρωµένων Διοικήσεων». 

11. Την µε αριθ. πρ. �ΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπ. 

ΥΠΟΜΕ�Ι «Μέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της 

χώρας-Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)…». 

12. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης, εκτελούµενων έργων σε οδούς εντός και εκτός 

κατοικηµένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε µε την �ΙΠΑ�/οκ/502/1-7-2003 Απόφαση 

Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.�.Ε. και την Αρ. απόφ. �ΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1)Οδηγιών 

Μελετών Οδικών έργων Κατακόρυφης Σήµασνης Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 

2)Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 

905/β’/20-5-2011) της Γενικής Γραµµατείας �ηµοσίων Έργων. 

13. Την µε αριθ. 6952/14-02-2011 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 420/Β/16-03-2011 

«Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών 

σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία 

πεζών». 

14. Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και  η υπ. αριθµ. �ΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ  Β 

2302/16-9-2013) περί Έγκρισης Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεµβάσεων στο 

αστικό περιβάλλον για την εφαρµογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτηµάτων και 

περιοχές µε αυξηµένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. 

15. Την υπ΄ αριθµ. �13/ο/1372/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών 

που αφορά την «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάµποντος φωτεινού 

σηµατοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις. 

16.  Την υπ’ αριθµ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009) Υπουργική Απόφαση µε θέµα : 

«Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους 

των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

17. Το µε αριθ. πρωτ. 15740/30-09-2020 έγγραφο της Α.�.Μ.-Θ./Τµ. �ιοικητικού-Οικονοµικού 

Ν. Έβρου περί ελέγχου νοµιµότητας της αριθ. 30/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του �ήµου Αλεξανδρούπολης, η οποία βρέθηκε νόµιµη σύµφωνα µε το εν λόγω 

έγγραφο (απ �Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3248/01-10-2020). 
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18. Την υπ΄ αριθ. 30/2020 (Α�Α: 6ΞΕ3ΩΨΟ-1ΤΧ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

�ήµου Αλεξανδρούπολης, στην οποία αναλυτικά αναφέρονται οι προτεινόµενες ρυθµίσεις 

που θα βελτιώσουν τις συνθήκες κυκλοφορίας. 

19. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 38873/15-06-2020 έγγραφο του �ήµου Αλεξανδρούπολης µε το οποίο 

διαβιβάστηκε η µελέτη µε τίτλο: «Πρόσθετες κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στο κέντρο της 

Αλεξανδρούπολης» (Τεχνική έκθεση και σχέδιο Π1: «Πρόταση κυκλοφοριακής οργάνωσης») 

όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη �ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 

�όµησης του �ήµου Αλεξανδρούπολης. (απ �Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3124/22-09-2020) 

20. Το γεγονός ότι η ευθύνη για την επιλογή, το µέγεθος και το χρόνο κατάληψης των 

εργοταξιακών χώρων ανήκει αποκλειστικά στη �ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών �όµησης του �ήµου Αλεξανδρούπολης, η οποία είναι ο αρµόδιος φορέας 

υλοποίησης του έργου. 

21. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, µε την παρούσα, δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης σύµφωνα µε 

την υπ’ αριθ. 30/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του �ήµου Αλεξανδρούπολης, και 

σύµφωνα µε τη µελέτη µε τίτλο: «Πρόσθετες κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στο κέντρο της 

Αλεξανδρούπολης» (Τεχνική έκθεση και σχέδιο Π1: «Πρόταση κυκλοφοριακής οργάνωσης») όπως 

συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη �ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών �όµησης του 

�ήµου Αλεξανδρούπολης. 

 

Συγκεκριµένα εγκρίνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις: 

 

1.Aντιδρόµηση µε φορά νότια της οδού Καραϊσκάκη στο τµήµα της από την οδό Λ. �ηµοκρατίας 

έως την οδό Β. Αλεξάνδρου. 

2.Απαγόρευση αριστερής στροφής στο δυτικότροπο ρεύµα επί της οδού Λ. �ηµοκρατίας. 

 

Η παρούσα απόφαση χορηγείται µε τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Οι αναγκαίες παρεµβάσεις για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων του 

θέµατος να είναι σύµφωνες µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & �ικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι 

ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σήµανσης εκτέλεσης έργων, οι διαβάσεις, οι πινακίδες, (οι 

θέσεις τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους), η απόσταση µεταξύ τους, ο φωτισµός, η 

διαµόρφωση των λωρίδων κλπ θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις Οδηγίες 

Μελετών Οδικών Έργων. 

2. Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις του θέµατος να είναι σύµφωνες µε τις Τεχνικές Οδηγίες 

κυκλοφοριακών παρεµβάσεων στο αστικό περιβάλλον. 
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3. Τα µέτρα που λαµβάνονται µε την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση 

των οικείων πινακίδων σήµανσης ή των διαγραµµίσεων στο οδόστρωµα. 

4. Να εφαρµοστούν οι ρυθµίσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στη µελέτη. 

5. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων του θέµατος έχει ο �ήµος 

Αλεξανδρούπολης, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια τους να αξιολογεί την 

αποτελεσµατικότητά του σε σχέση µε το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, 

παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα. 

6. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις. 

 

Τα πρωτότυπα σχέδια και η Τεχνική Περιγραφή που αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, 

διατηρούνται στο Αρχείο της Αποκεντρωµένης �ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (�Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) και 

στο αρχείο του �ήµου Αλεξανδρούπολης. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

και εφαρµόζεται µε την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήµανσης, των σηµατοδοτών ή των 

διαγραµµίσεων στο οδόστρωµα. Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010). 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ�ΕΚΤΩΝ: 

1. ΑΠΟΚ. �ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ/ΤΜΗΜΑ �ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ, Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 
6, Τ.Κ.68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.�Ι. Γ.Γ. �ΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ �/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΩΝ Ο�ΟΠΟΙΙΑΣ, Λ. 
ΑΛΕΞΑΝ�ΡΑΣ 19,  Τ.Κ. 11473  ΑΘΗΝΑ 

3. �ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ�ΡΟΥΠΟΛΗΣ,  Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 6, Τ.Κ.68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
4. �ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ�ΡΟΥΠΟΛΗΣ, �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306, ΑΛΕΞΑΝ�ΡΟΥΠΟΛΗ, 68100 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ �ΙΑΝΟΜΗ 

1.Φακ. 35/Υ 
2. Μαρία   Γεωργιτσοπούλου 

Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

�Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ. / Α.Μ.Θ. 

Ο/H ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η  
ΓΕΝ. �/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 

ΠΕΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.�.Μ.-Θ. 
  

 
 

 

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΠΟΛΕΟ�ΟΜΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'β. 

 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ �ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 

  
 
 

 

  
�ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΣΑΒΒΑΣ 
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