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Γνωμοδότηση επί περιοριστικών μέτρων
κυκλοφορίας  σε  τμήματα οδών  της
κοινότητας  Αγίας  Παρασκευής  για  τις
ανάγκες  κατασκευής  του  έργου:
“Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου
Ακαθάρτων  Αγίας Παρασκευής  και
συνδετήριου  με  συλλεκτήρα  Βασιλικών-
Θέρμης”

                                                                    

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 6η του μηνός
Μαίου του έτους 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:17624/οικ/25-4-2019 έγγραφη
Πρόσκληση της Προέδρου του ,  η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε
ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ                                                                                       
2. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
3. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος  
του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

   Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών, με παρόντα μέλη πέντε (5) μέλη από σύνολο
πέντε (5) μελών,  η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και εισηγούμενη
το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε στα μέλη του τοπικού συμβουλίου την υπ. αρ. Πρωτ.
ΔΥ/23-4-2019  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  υπηρεσιών/Τμήματος  Συγκοινωνιακών
Κυκλοφοριακών , Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων σύμφωνα με την οποία ζητείται από το
Τοπικό  Συμβούλιο  να  γνωμοδοτήσει  θετικά  σχετικά  με  τα  προτεινόμενα   περιοριστικά  μέτρα
κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της κοινότητας Αγίας Παρασκευής για τις ανάγκες κατασκευής του
έργου:  “Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  Ακαθάρτων  Αγίας Παρασκευής  και  συνδετήριου  με
συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης” σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2.ε του Ν4555/2018.
Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  εισήγηση λόγω  πραγματοποίησης  εργασιών  κατασκευής  του  έργου
«Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Αγ.  Παρασκευής  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 τη θέση (εντός - εκτός οικισμού) και τον χαρακτήρα της οδού (αστική –
υπεραστική) θα γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Σε δημοτικές οδούς εντός οικισμού με χαρακτήρα αστικό:
Επειδή  οι  ιδιωτικές  συνδέσεις  ακαθάρτων θα κατασκευάζονται  εκατέρωθεν του  δικτύου,  κατά
πλάτος των οδών, για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την περιοχή της εργοταξιακής
ζώνης  και  την  ασφαλή  εκτέλεση  των  εργασιών  από  το  προσωπικό  του  εργοταξίου,  θα
αποκλείεται το τμήμα της οδού, στο οποίο θα πραγματοποιούνται εργασίες και η κυκλοφορία των
διερχόμενων οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, με την κατάλληλη σήμανση.
 Στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  εναλλακτική  παρακαμπτήρια  διαδρομή,  προβλέπεται  ο
αποκλεισμός της μίας λωρίδας κυκλοφορίας και  η κυκλοφορία θα διεξάγεται  εναλλάξ από το
εναπομείναν τμήμα της οδού, με την κατάλληλη σήμανση και σημαιοφόρους.

2) Σε δημοτικές οδούς εκτός οικισμού με χαρακτήρα υπεραστικό:
Στην  περίπτωση  ασφαλτοστρωμένων  δημοτικών  οδών,  προβλέπεται  ο  αποκλεισμός  της  μίας
λωρίδας κυκλοφορίας και  η  κυκλοφορία  θα διεξάγεται  εναλλάξ από το εναπομείναν τμήμα της
οδού, με την κατάλληλη σήμανση και σημαιοφόρους.
Στην  περίπτωση  χωμάτινων  δημοτικών  οδών,  προβλέπεται  ο  αποκλεισμός  της  μίας  λωρίδας
κυκλοφορίας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν τμήμα της οδού, με την
κατάλληλη σήμανση και σημαιοφόρους.

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  υπ’  αριθ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011 (ΦΕΚ 905Β’/20.05.2011) απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ “Έγκριση: 1) Οδηγιών
Μελετών  Οδικών  Έργων  Κατακόρυφης  Σήμανσης  αυτοκινητοδρόμων  (ΟΜΟΕ  -  ΚΣΑ),  2)
Προδιαγραφών και  Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ)”.  Όπου κρίνεται
απαραίτητο θα καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες.

Επιπλέον των παραπάνω επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1) Το μέγιστο μήκος που θα καταλαμβάνει η εκάστοτε ζώνη έργων θα είναι:

α. 300μ. εκτός του οικισμού και 
β. 150μ. εντός του οικισμού.

2) Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά και σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) έως δέκα (10)
ωρών, κατά τη διάρκεια μίας ημέρας. Μετά την ολοκλήρωση ενός τμήματος του δικτύου θα
διανοίγεται νέο όρυγμα. Τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα είναι προσωρινά για κάθε τμήμα
της  οδού.  Κάθε  φορά θα τοποθετούνται  οι  πινακίδες  εργοταξιακής  σήμανσης και  μετά  το
πέρας των εργασιών η σήμανση θα αφαιρείται, θα μεταφέρεται στο επόμενο προς κατασκευή
τμήμα και το περαιωμένο τμήμα 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 Αγ. Παρασκευής, 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 Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας  (Κ.Ο.Κ.)  ν.2696/99,  όπως έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  και  με  την  υπ’  αριθ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011  (ΦΕΚ  905Β’/20.05.2011)  απόφαση  του  ΥΠΟΜΕΔΙ  “Έγκριση:  1)
Οδηγιών  Μελετών  Οδικών  Έργων  Κατακόρυφης  Σήμανσης  αυτοκινητοδρόμων  (ΟΜΟΕ  -
ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ)”,



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.

Μετά τα παραπάνω, και έχοντας υπόψιν:

1. Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011 (ΦΕΚ 905Β’/20.05.2011) απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ
“Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης αυτοκινητοδρόμων
(ΟΜΟΕ - ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ –
ΣΕΕΟ)”.

2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01.07.2003 (ΦΕΚ 946Β’/09.07.2003) απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ
“Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια.”.

3. Την ΚΥΑ με αριθ. 6952/14.02.2011 του ΥΠΕΚΑ και ΥΠΥΜΕΔΙ “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”.

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) ν.2696/99, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

5. Το από 17.04.2019 (αρ. πρωτ. Δήμου Θέρμης 16157/17.04.2019) έγγραφο της αναδόχου
ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 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   Πρόεδρος  λαμβάνοντας  υπόψη  την  παραπάνω  εισήγηση  πρότεινε  το
συμβούλιο    να γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με τα προτεινόμενα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας,
σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2.ε του ν.4555/2018.
                                                                                                                                                                
   Η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
         
   Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου
ψηφίζουν ως εξής:

 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ομόφωνα

Γνωμοδοτούν θετικά με τα προτεινόμενα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας   σε τμήματα οδών  
της  κοινότητας  Αγίας  Παρασκευής  για  τις  ανάγκες  κατασκευής  του  έργου:  “Κατασκευή
εσωτερικού  δικτύου  Ακαθάρτων  Αγίας  Παρασκευής  και  συνδετήριου  με  συλλεκτήρα
Βασιλικών-Θέρμης”   και  το  χρονικό  διάστημα που  θα  ισχύουν  είναι  από την ημερομηνία  
υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμης και του αναδόχου, δηλαδή από την
ημερομηνία  10-4-2019 και συμβατικό χρόνο περαίωσης 12 μήνες με τις τυχόν παρατάσεις.
Συγκεκριμένα  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 τη θέση (εντός - εκτός οικισμού) και τον χαρακτήρα της οδού (αστική –
υπεραστική) θα γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Σε δημοτικές οδούς εντός οικισμού με χαρακτήρα αστικό:



Επειδή  οι  ιδιωτικές  συνδέσεις  ακαθάρτων θα κατασκευάζονται  εκατέρωθεν του  δικτύου,  κατά
πλάτος των οδών, για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την περιοχή της εργοταξιακής
ζώνης  και  την  ασφαλή  εκτέλεση  των  εργασιών  από  το  προσωπικό  του  εργοταξίου,  θα
αποκλείεται το τμήμα της οδού, στο οποίο θα πραγματοποιούνται εργασίες και η κυκλοφορία των
διερχόμενων οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, με την κατάλληλη σήμανση.
 Στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  εναλλακτική  παρακαμπτήρια  διαδρομή,  προβλέπεται  ο
αποκλεισμός της μίας λωρίδας κυκλοφορίας και  η κυκλοφορία θα διεξάγεται  εναλλάξ από το
εναπομείναν τμήμα της οδού, με την κατάλληλη σήμανση και σημαιοφόρους.

2) Σε δημοτικές οδούς εκτός οικισμού με χαρακτήρα υπεραστικό:
Στην  περίπτωση  ασφαλτοστρωμένων  δημοτικών  οδών,  προβλέπεται  ο  αποκλεισμός  της  μίας
λωρίδας κυκλοφορίας και  η  κυκλοφορία  θα διεξάγεται  εναλλάξ από το εναπομείναν τμήμα της
οδού, με την κατάλληλη σήμανση και σημαιοφόρους.
Στην  περίπτωση  χωμάτινων  δημοτικών  οδών,  προβλέπεται  ο  αποκλεισμός  της  μίας  λωρίδας
κυκλοφορίας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν τμήμα της οδού, με την
κατάλληλη σήμανση και σημαιοφόρους.

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  υπ’  αριθ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011 (ΦΕΚ 905Β’/20.05.2011) απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ “Έγκριση: 1) Οδηγιών
Μελετών  Οδικών  Έργων  Κατακόρυφης  Σήμανσης  αυτοκινητοδρόμων  (ΟΜΟΕ  -  ΚΣΑ),  2)
Προδιαγραφών και  Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ)”.  Όπου κρίνεται
απαραίτητο θα καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες.

Επιπλέον των παραπάνω επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1) Το μέγιστο μήκος που θα καταλαμβάνει η εκάστοτε ζώνη έργων θα είναι:

α. 300μ. εκτός του οικισμού και 
β. 150μ. εντός του οικισμού.

2) Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά και σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) έως δέκα (10)
ωρών, κατά τη διάρκεια μίας ημέρας. Μετά την ολοκλήρωση ενός τμήματος του δικτύου θα
διανοίγεται νέο όρυγμα. Τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα είναι προσωρινά για κάθε τμήμα
της  οδού.  Κάθε  φορά θα τοποθετούνται  οι  πινακίδες  εργοταξιακής  σήμανσης και  μετά  το
πέρας των εργασιών η σήμανση θα αφαιρείται, θα μεταφέρεται στο επόμενο προς κατασκευή
τμήμα και το περαιωμένο τμήμα 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 Αγ. Παρασκευής, 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 Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας  (Κ.Ο.Κ.)  ν.2696/99,  όπως έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  και  με  την  υπ’  αριθ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011  (ΦΕΚ  905Β’/20.05.2011)  απόφαση  του  ΥΠΟΜΕΔΙ  “Έγκριση:  1)
Οδηγιών  Μελετών  Οδικών  Έργων  Κατακόρυφης  Σήμανσης  αυτοκινητοδρόμων  (ΟΜΟΕ  -
ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ)”,
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.

  

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2019.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          H Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία


