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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 9/27-2-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ. 56 /2019 ΘΕΜΑ : «Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε
τμήματα οδών της κοιν. Σουρωτής για τις
ανάγκες κατασκευής του έργου: “Κατασκευή
εσωτερικού δικτύου Ακαθάρτων Σουρωτής και
συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών -
Θέρμης»

Στον Τρίλοφο και στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου σήμερα την 27η-02-2019 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από
την υπ’ αριθ. 7700/22-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί
«Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν
παρόντα 27 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος
αποχώρησε έπειτα από τη συζήτηση
του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

1 Γκουστίλης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1 Αγοραστούδη Ευγενία
2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2 Βλαχομήτρος Δημήτριος
3 Τιτέλης Κωνσταντίνος, Γραμματέας

Δ.Σ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του
1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

3 Βογιατζής Δημήτριος

4 Αγγέλου Γεώργιος 4 Καραουλάνης Δημήτριος
5 Αποστόλου Στυλιανός 5 Μπίκος Κωνσταντίνος
6 Αναγνώστου Πασχάλης 6 Πονερίδης Παναγιώτης
7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
8 Γκιζάρης Στέργιος
9 Ζελιλίδης Δαμιανός
10 Ιωσηφίδης Ιωάννης αποχώρησε έπειτα

από τη συζήτηση του 3ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης

11 Λιάντας Δημήτριος
12 Λαγός Νικόλαος
13 Καρκατζίνος Νικόλαος
14 Καρκατζούνης Θεοφάνης
15 Κεφαλάς Ανέστης
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16 Κουγιουμτζίδης Σταύρος
17 Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα)
18 Μουστάκας Βασίλειος
19 Σαμαράς Σωκράτης
20 Σαραφιανός Χρήστος
21 Σφονδύλας Δημήτριος
22 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)
23 Πράτανος Απόστολος
24 Τσολάκης Απόστολος
25 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
26 Χρυσοχόου Παύλος
27 Χρυσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για
την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Λόγω αποχώρησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου έπειτα από τη συζήτηση
του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νομίμως ο Αντιδήμαρχος κ.
Τσολάκης Απόστολος σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 367/7319/06-03-2017 απόφαση Δημάρχου
(ΑΔΑ:71ΓΟΩΡΣ-ΖΔ2).

Το 8ο θέμα συζητήθηκε 4ο, το 10ο θέμα συζητήθηκε 5ο , τα 5ο,6ο και 7ο συζητηθήκαν μαζί
καθώς επίσης και το 17ο,18ο και 19ο.

Για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος κλήθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Σουρωτής κος Ασλάνης Θωμάς με το υπ αριθμ. 7702/22-2-2019 έγγραφο του Προέδρου, ο
οποίος δεν παραστάθηκε.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1Β.ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα
της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της
κείμενης νομοθεσίας … για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων
στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή
εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος
ή οικισμού, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του
οικείου τοπικού συμβουλίου.

Έπειτα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ΄αριθμ 3263/24-1-2019 εισήγηση
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία λόγω πραγματοποίησης
εργασιών κατασκευής του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής και
συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης» θα πραγματοποιηθεί, είτε μερικός είτε ολικός,
αποκλεισμός των οδικών τμημάτων στα οποία εκτελούνται εργασίες.

Σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του αναδόχου του έργου, ο
αποκλεισμός, ανάλογα με το πλάτος και τη λειτουργία της οδού (αμφίδρομος- μονόδρομος)
θα γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

1) σε αμφίδρομες οδούς:
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1. στην περίπτωση που το πλάτος της οδού το επιτρέπει, όταν δηλαδή το απομένον
πλάτος του οδοστρώματος είναι τουλάχιστον 2,75m, θα διατηρείται η αμφίδρομη
κυκλοφορία και η διευθέτηση των κυκλοφοριακών ρευμάτων θα γίνεται με την
κατάλληλη σήμανση και σημαιοφόρους.

2. στις λοιπές περιπτώσεις θα γίνεται πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας, οπότε θα
υποβάλλεται κατά περίπτωση σχέδιο προτεινόμενης εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας με
παρακάμψεις στο γειτονικό οδικό δίκτυο.

2) σε μονόδρομους:
3. στην περίπτωση που το πλάτος της οδού το επιτρέπει, όταν δηλαδή το απομένον

πλάτος του οδοστρώματος είναι τουλάχιστον 2,75m, θα διατηρείται η μονόδρομη
κυκλοφορία.

4. στις λοιπές περιπτώσεις θα γίνεται πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας, οπότε θα
υποβάλλεται κατά περίπτωση σχέδιο προτεινόμενης εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας με
παρακάμψεις στο γειτονικό οδικό δίκτυο

Η υλοποίηση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με την
τοποθέτηση της απαιτούμενης κατακόρυφης ρυθμιστικής, προειδοποιητικής και
πληροφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και
την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ “Οδηγίες
σήμανσης εκτελουμένων έργων” (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7). Όπου κρίνεται απαραίτητο θα
καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες.

Επιπλέον των παραπάνω επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1) Οι εργασίες που θα εκτελούνται δεν θα υπερβαίνουν σε συνεχόμενο μήκος τα 50m.
2) Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές φάσεις, που κάθε μία θα αρχίζει αφού

περαιωθεί η προηγούμενη, οπότε θα απομακρύνεται (ή θα μεταφέρεται σε παρακάτω
τμήμα) η εργοταξιακή σήμανση στο περαιωμένο τμήμα και αυτό θα αποδίδεται στην
κυκλοφορία.

3) Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση των
περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, καθώς και της αντίστοιχης σήμανσης, εξαιτίας
έναρξης ή εξέλιξης άλλων έργων εντός του οικισμού Σουρωτής, η Απόφαση
περιοριστικών μέτρων που θα ληφθεί θα τροποποιείται ή θα συμπληρώνεται αναλόγως.

4) Με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου του έργου θα γίνεται, από την προηγουμένη των
εργασιών: α) η απαραίτητη σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., με
αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ “Οδηγίες σήμανσης εκτελουμένων
έργων” (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), β) η ρύθμιση της κυκλοφορίας στο γειτονικό οδικό
δίκτυο, γ) η έγκαιρη προειδοποίηση και ενημέρωση των οδηγών με πληροφοριακές και
κατευθυντήριες πινακίδες, και δ) η έγκαιρη ειδοποίηση του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης
και του αστυνομικού τμήματος Βασιλικών, όταν απαιτείται.

5) Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης περιοριστικών μέτρων που θα
ληφθεί, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να μεριμνά για την ορθή θέση των πινακίδων
σήμανσης, που βρίσκονται στον χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, καθώς
και στην ευρύτερη περιοχή του έργου και για την ασφαλή διέλευση πεζών από την
περιοχή του έργου.

6) Το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και το Αστυνομικό Τμήμα Βασιλικών εφόσον το κρίνουν,
μπορούν να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

ΑΔΑ: 9ΞΚΓΩΡΣ-ΓΑΡ



Μετά τα παραπάνω, και έχοντας υπόψη:

 Την ΚΥΑ αριθ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ “Υποχρεώσεις και
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε
κοινοχρήστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών”

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 930/09.01.2019 έγγραφο της αναδόχου ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και
τη συνημμένη σ’ αυτό μελέτη εργοταξιακής σήμανσης,

και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, η
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η εξυπηρέτηση του κοινού κατά τη διάρκεια των
εργασιών του ανωτέρω έργου η υπηρεσία εισηγείται την λήψη των ως άνω περιοριστικών
μέτρων.

Τα μέτρα θα ισχύουν από τη λήψη της απόφασης έως 19/12/2019, βάσει του
χρονοδιαγράμματος και τις τυχόν παρατάσεις του έργου.

Επί της ανωτέρω εισήγησης το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής γνωμοδότησε
θετικά με την αριθ. 1/2019 απόφασή του και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθμ.
5/2019 απόφασή της εισηγείται θετικά για τη λήψη των περιοριστικών μέτρων.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ αριθμ. 1/20019 γνωμοδότηση
του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής, την υπ αριθμ. 5/2019 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας), όπως ισχύει σήμερα, του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της Τοπικής Κοινότητας
Σουρωτής, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: “Κατασκευή εσωτερικού δικτύου
Ακαθάρτων Σουρωτής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρμης “ είτε με τον
μερικό είτε με τον ολικό αποκλεισμό των οδικών τμημάτων στα οποία εκτελούνται εργασίες.

Σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του αναδόχου του έργου, ο
αποκλεισμός, ανάλογα με το πλάτος και τη λειτουργία της οδού (αμφίδρομος- μονόδρομος)
θα γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

1) σε αμφίδρομες οδούς:
1. στην περίπτωση που το πλάτος της οδού το επιτρέπει, όταν δηλαδή το απομένον πλάτος

του οδοστρώματος είναι τουλάχιστον 2,75m, θα διατηρείται η αμφίδρομη κυκλοφορία και
η διευθέτηση των κυκλοφοριακών ρευμάτων θα γίνεται με την κατάλληλη σήμανση και
σημαιοφόρους.
2. στις λοιπές περιπτώσεις θα γίνεται πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας, οπότε θα

υποβάλλεται κατά περίπτωση σχέδιο προτεινόμενης εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας με
παρακάμψεις στο γειτονικό οδικό δίκτυο.

2) σε μονόδρομους:
3. στην περίπτωση που το πλάτος της οδού το επιτρέπει, όταν δηλαδή το απομένον

πλάτος του οδοστρώματος είναι τουλάχιστον 2,75m, θα διατηρείται η μονόδρομη
κυκλοφορία.
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4. στις λοιπές περιπτώσεις θα γίνεται πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας, οπότε θα
υποβάλλεται κατά περίπτωση σχέδιο προτεινόμενης εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας με
παρακάμψεις στο γειτονικό οδικό δίκτυο

Η υλοποίηση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με την
τοποθέτηση της απαιτούμενης κατακόρυφης ρυθμιστικής, προειδοποιητικής και
πληροφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και
την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ “Οδηγίες
σήμανσης εκτελουμένων έργων” (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7). Όπου κρίνεται απαραίτητο θα
καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες.

Επιπλέον:

1) Οι εργασίες που θα εκτελούνται δεν θα υπερβαίνουν σε συνεχόμενο μήκος τα 50m.
2) Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές φάσεις, που κάθε μία θα αρχίζει αφού

περαιωθεί η προηγούμενη, οπότε θα απομακρύνεται (ή θα μεταφέρεται σε παρακάτω
τμήμα) η εργοταξιακή σήμανση στο περαιωμένο τμήμα και αυτό θα αποδίδεται στην
κυκλοφορία.

3) Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση των
περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, καθώς και της αντίστοιχης σήμανσης, εξαιτίας
έναρξης ή εξέλιξης άλλων έργων εντός του οικισμού Σουρωτής, η Απόφαση
περιοριστικών μέτρων που θα ληφθεί θα τροποποιείται ή θα συμπληρώνεται αναλόγως.

4) Με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου του έργου θα γίνεται, από την προηγουμένη των
εργασιών: α) η απαραίτητη σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., με
αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ “Οδηγίες σήμανσης εκτελουμένων
έργων” (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), β) η ρύθμιση της κυκλοφορίας στο γειτονικό οδικό
δίκτυο, γ) η έγκαιρη προειδοποίηση και ενημέρωση των οδηγών με πληροφοριακές και
κατευθυντήριες πινακίδες, και δ) η έγκαιρη ειδοποίηση του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης
και του αστυνομικού τμήματος Βασιλικών, όταν απαιτείται.

5) Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης περιοριστικών μέτρων που θα
ληφθεί, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να μεριμνά για την ορθή θέση των πινακίδων
σήμανσης, που βρίσκονται στον χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, καθώς
και στην ευρύτερη περιοχή του έργου και για την ασφαλή διέλευση πεζών από την
περιοχή του έργου.

6) Το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και το Αστυνομικό Τμήμα Βασιλικών εφόσον το κρίνουν,
μπορούν να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα μέτρα θα ισχύουν από τη λήψη της απόφασης έως 19/12/2019, βάσει του
χρονοδιαγράμματος και τις τυχόν παρατάσεις του έργου.

Η παρούσα απόφαση :
Α. να κοινοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προς κάθε εμπλεκόμενο
οργανισμό ή Υπηρεσία και προς το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και στο αρμόδιο Αστυνομικό
Τμήμα
Β. να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 79 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα και
Γ. να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56 /2019.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΔΑ: 9ΞΚΓΩΡΣ-ΓΑΡ
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