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Ξάνθη, 10 Φεβρουαρίου 2017

«Περί λήψης περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων στην Ξάνθη, ενόψει Θρακικών
Λαογραφικών Εκδηλώσεων 2017 »
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης
Έχοντας υπόψη:
α)

Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

β)

Το από 03.02.2017 έγγραφο του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.

γ)

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπώντας στη λήψη μέτρων
αστυνομικής αρμοδιότητας για την ομαλή και ακώλυτη τέλεση των Θρακικών
Λαογραφικών Εορτών του έτους 2017
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο

Απαγορεύεται τις παρακάτω ημέρες

και ώρες η κυκλοφορία καθώς η στάση και η

στάθμευση των πάσης φύσεως οχημάτων, στις παρακάτω οδούς και πλατείες.


Το Σάββατο 11.02.2017 και από ώρες 08.00 έως πέρατος της εκδήλωσης κατά μήκος
της οδού 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της πλατείας Ελευθερίας έως την Κεντρική
Πλατεία,

λόγω

πραγματοποίησης

λαογραφικής

παρέλασης

με

χορευτικά

συγκροτήματα.


Την Κυριακή 19.02.2017 και από ώρες 09.00 έως πέρατος της εκδήλωσης κατά
μήκος της οδού 28ης Οκτωβρίου από τη διασταύρωση της 28ης Οκτωβρίου και
Φειδίου έως την Κεντρική Πλατεία, λόγω πραγματοποίησης παιδικής καρναβαλικής
παρέλασης. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παιδική καρναβαλική παρέλαση θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24.02.2017 και ώρα 15.30’.



Το Σάββατο 25.02.2017 και από ώρες 11.00 έως πέρατος συναυλίας Κωνσταντίνου
ΚΟΥΦΟΥ (πραγματοποιείται στην Κεντρική Πλατεία Ξάνθης) στην οδό 28ης
Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Τσιμισκή έως την Κεντρική Πλατεία, στην οδό
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Μιχαήλ Καραολή (από το ύψος της οδού Βελισσαρίου έως Κεντρική Πλατεία
Ξάνθης) και στην οδό Β. Κωνσταντίνου (από το ύψος της οδού Βενιζέλου έως την
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης). Επιπλέον την ίδια ημέρα (Σάββατο 25.02.2017) και από τις
ώρες 18.30 έως πέρατος της εκδήλωσης της νυχτερινής παρέλασης από το ύψος
της παλαιάς Αστυνομίας έως την Κεντρική Πλατεία Ξάνθης επί της οδού 28 ης
Οκτωβρίου.


Την Κυριακή 26.02.2017, ημέρα κορύφωσης των λαογραφικών εκδηλώσεων, από
την 08.00 έως την 20.00’ από τη δυτική είσοδο της πόλης της Ξάνθης (παλαιός
φόρος) και σε όλο το μήκος της 28ης Οκτωβρίου – πλατεία Δημοκρατίας (κεντρική)
– Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλίσσης Σοφίας έως το γήπεδο του ΑΟΞ λόγω της
μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης.



Την Κυριακή 26.02.2017, ημέρα κορύφωσης των λαογραφικών εκδηλώσεων, από
την 20.00 έως την 01.00’ κατά μήκος των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου – πλατεία
Γαβριήλ ΛΑΔΑ (Αντίκα) - Βασιλίσσης Σοφίας (έως τη Δ/ση με Έβρου) – Ύδρας λόγω
καρναβαλικής παρέλασης και μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών.



Την Παρασκευή 24.02.2017 και το Σάββατο 25.02.2017 κατά τις ώρες 19.00 – 03.00
στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και έως το τέλος της Βασιλίσσης Σοφίας.

Άρθρο 2ο
α)

Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και
μέχρι ανακλήσεώς της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010. Επιπλέον ισχύει
από την τοποθέτηση των υπό του ΚΟΚ προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη
των μέτρων με την τοποθέτηση τροχονόμων του Τ. Τ. Ξάνθης.

β)

Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας
Ξάνθης το οποίο, δύναται ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες να
διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας
μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο
απαιτηθεί.

γ)

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-
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Αστυνομικός Διευθυντής
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