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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 06/2019
Tακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης
Aριθ. Απόφασης : 08/04-06-2019

Θέµα: Γνωµοδότηση επί περιοριστικών µέτρων κυκλοφορίας σε τµήµατα οδών της Κοινότητας Τριλόφου για τις ανάγκες κατασκευής του έργου : “Αγροτική οδοποιία οδού στη ∆ηµοτική Κοινότητα
Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης”. (αρ. Μελ. 19/2017, αρ. Ερ. 04/2019).

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 04η Μαΐου 2019 ηµέρα της εβδοµάδας
Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου,
µετά από την αριθµ. 22439/30-05-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου Αικατερίνης που
επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/
τεύχος

Α’/2010) περί “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης”, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών
βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λιόλιου Αικατερίνη
Αµπατζή ∆έσποινα
Σαµαράς Γεώργιος
Αγραφιώτης Γεώργιος
Φυσέκης Γρηγόριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών
(σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης).
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των µελών του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου την αρ.πρωτ: 22382/30-05-2019 εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

“Λόγω πραγµατοποίησης εργασιών κατασκευής του έργου «Αγροτική οδοποιία οδού στο ∆Κ Τριλόφου του
∆ήµου Θέρµης» θα πραγµατοποιηθεί, µερικός αποκλεισµός των οδικών τµηµάτων στα οποία θα
εκτελούστουν εργασίες.
Σύµφωνα µε τη συνηµµένη µελέτη εργοταξιακής σήµανσης του αναδόχου του έργου, ο αποκλεισµός, θα
γίνεται τµηµατικά και στα δυο ρεύµατα κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία θα γίνεται εναλλάξ στο δεξιό ή
αριστερό ρεύµα και θα ρυθµίζεται µε σηµαιοφόρους. Η σήµανση θα είναι κυλιόµενη ανά 50µέτρα, θα
τοποθετείται κατά τις πρωινές ώρες, θα αποσύρεται το απόγευµα και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην
κυκλοφορία.
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. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011
του τ. ΥΠΟΜΕ∆Ι “Οδηγίες σήµανσης εκτελουµένων έργων” (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7). Όπου κρίνεται
απαραίτητο θα καλυφθούν τυχόν υφιστάµενες πινακίδες.
Επιπλέον των παραπάνω επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

Οι εργασίες που θα εκτελούνται δεν θα υπερβαίνουν σε συνεχόµενο µήκος τα 50m.
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.
Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση ή συµπλήρωση των περιοριστικών µέτρων
κυκλοφορίας, καθώς και της αντίστοιχης σήµανσης, εξαιτίας έναρξης ή εξέλιξης άλλων έργων, η
Απόφαση περιοριστικών µέτρων που θα ληφθεί θα τροποποιείται ή θα συµπληρώνεται αναλόγως.
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. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-22011 του τ. ΥΠΟΜΕ∆Ι “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 Θέρµης, όταν απαιτείται.
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.
Το Τµήµα Τροχαίας Θέρµης και το Αστυνοµικό Τµήµα Θέρµης εφόσον το κρίνουν, µπορούν να
λάβουν επιπρόσθετα µέτρα για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας.

Μετά τα παραπάνω, και έχοντας υπόψιν:
1. Την ΚΥΑ αριθ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΟΜΕ∆Ι “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”
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 20938/20.05.2019 έγγραφο της αναδόχου ∆ΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ 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 υπέρ της θετικής γνωµοδότησης σχετικά µε τα προτεινόµενα περιοριστικά µέτρα
κυκλοφορίας.
Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο της Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση της Προέδρου και της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.
3852/2010

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΊ ΟΜΟΦΩΝΑ

θετικά επί των περιοριστικών µέτρων κυκλοφορίας σε τµήµατα οδών της Κοινότητας Τριλόφου για τις
ανάγκες κατασκευής του έργου : “Αγροτική οδοποιία οδού στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου του ∆ήµου
Θέρµης”. (αρ. Μελ. 19/2017, αρ. Ερ. 04/2019), σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 08/04-06-2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

Η Πρόεδρος

Τα µέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

