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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό µε αριθ. 12 / 2019 της ΤΑΚΤΙΚΗΣ
δηµόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη
Περίληψη

Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης λήψης προσωρινών µέτρων ρύθµισης της
κυκλοφορίας για την κατασκευή πεζοδροµίων επί της οδού ∆ηµοκρατίας στα
πλαίσια εκτέλεσης του έργου εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης στο κόµβο
Φιλίππου - Πανοράµατος στη ∆.Ε. Πανοράµατος

Στο Πανόραµα έδρα του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη του Ν. Θεσσαλονίκης, και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
σήµερα την 18

Νοεµβρίου

2019 , ηµέρα ∆ευτέρα

και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 18.30 µ.µ.

συνεδρίασε σε Τακτική δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη
, µετά από την υπ΄ αριθ. 40292 / 14-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε
µέλος σύµφωνα µε τα άρθρα 72 , 74 ,75, 285 & 286 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στην συνεδρίαση παρέστη και o κ. Αστέριος Κίνης για την σύνταξη των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) σε σύνολο εννέα ( 9) µελών βρέθηκαν παρόντα επτά ( 7 ) δηλαδή:
( 6 τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό )

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
1. Ανατολή Κωνσταντινίδου µέλος ΕΠΖ
Τσογκαρλίδης Παρασκευάς µέλος ΕΠΖ
2. Ρουσάκη Ελένη , µέλος της Ε.Π.Ζ.
Κάλτσιος Σοφοκλής, µέλος της Ε.Π.Ζ.
3. Μπουλοµύτης Νικόλαος , µέλος της Ε.Π.Ζ.
Λιόλιου Παρασκευή, µέλος της Ε.Π.Ζ.
Ταρασίδης Γεώργιος , µέλος της Ε.Π.Ζ.
6. Βαµβακάς Κωνσταντίνος, µέλος της Ε.Π.Ζ

1.
2.
3.
4.
5.

7. Γιαννούδη Ελένη αναπληρωµατικό µέλος της ΕΠΖ
( Στην θέση της κ. Ανατολής Κωνσταντινίδου η οποία ήταν απούσα )

Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ,η εισήγηση του οποίου έχει ως εξής :
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Σχετ.: Η 10/26-06-2019 απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Με την παρούσα εισήγηση ζητείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η έκδοση
κανονιστικής σχετικά µε τη λήψη προσωρινών µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας για την
κατασκευή πεζοδροµίου επί της οδού ∆ηµοκρατίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου
εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης στο κόµβο Φιλίππου - Πανοράµατος στη ∆.Ε.
Πανοράµατος.
Το θέµα επανέρχεται προς ψήφιση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς µε την παρ.13α του
άρθρου 5 του ν. 4623/2019 τροποποιηθήκαν οι διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 3463/2006 και
πλέον οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαµβάνονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του δήµου και όχι από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

1. Σύνοψη κύριας νοµοθεσίας
α) Άρθρα 4, 52- παρ.1, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «Περί Κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως
αναθεωρήθηκε µε τον Ν. 3542/2007)
β) άρθρ. 79, παρ. 4 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
γ) αρθρ. 82 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ.13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019
Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του ΚΟΚ», όπως αναθεωρήθηκε µε το
άρθρο 48 του ν. 4813/14:
«Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισµό των
µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα
οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στην εγκατάσταση και
λειτουργία φωτεινής σηµατοδότησης, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων
στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων
στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης,
λαµβάνονται µε αποφάσεις του Περιφερειακού ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο οδικό δίκτυο
αρµοδιότητάς τους, µε βάση µελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασµό των
αρµοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.».
Σύµφωνα µε το αρθρ. 82 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ.13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019
«Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό
πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη
λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, µετά
προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµων και
Κοινοτήτων των Περιφερειών… Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαµβάνονται από
την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήµου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57).»
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2. Ιστορικό
Οι µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ελέχθησαν µε το 605/08-06-2015 έγγραφο της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και εγκρίθηκαν µε την υπ. αρ. 4457/12-09-16
(Α∆Α:62ΖΥ465ΦΘΕ-ΕΙΕ) απόφαση της ∆/νσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη. Ανάδοχος του έργου είναι η
εργοληπτική επιχείρηση «∆ΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
µε διακριτικό τίτλο «∆ΙΟΝ ΑΒΕΤΕ», στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2102847332, 2310683555 - fax:
2310681461.
Για την υλοποίηση του έργου, έχει υπογραφεί το µε αρ. πρωτ. 36954/19-12-2018 συµφωνητικό
µεταξύ του ∆ήµου και αναδόχου. Το έργο βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.7322.002 µε τίτλο: «Εγκατάσταση
φωτεινής σηµατοδότησης στην οδό Φιλίππου ∆.Ε. Πανοράµατος και στην συµβολή των οδών
Νικάνορος και Βεργίνας ∆.Ε. Πυλαίας», του προϋπολογισµού του έτους 2019 του ∆ήµου
Πυλαίας – Χορτιάτη. Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από δηµοτικούς πόρους.
Οι προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις αφορούν σε προσωρινές ρυθµίσεις που
απαιτούνται για την κατασκευή πεζοδροµίων κατά µήκος της οδού ∆ηµοκρατίας.
3. Τεχνικά Στοιχεία Εργοταξιακής Σήµανσης
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η λήψη µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας για την
κατασκευή πεζοδροµίου επί της οδού ∆ηµοκρατίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου εγκατάστασης
φωτεινής σηµατοδότησης στο κόµβο Φιλίππου - Πανοράµατος στη ∆.Ε. Πανοράµατος. Αναλυτικά
προτείνονται τα παρακάτω:
Τα µέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας που θα εφαρµοστούν είναι κινητά και χαρακτηρίζονται
ως µακράς διάρκειας. Οι ηµερήσιες εργασίες θα διαρκούν από 1 έως 12 ώρες θα
πραγµατοποιούνται κυρίως υπό το φώς της µέρας. Μετά το πέρας της κάθε φάσης, θα
πραγµατοποιείται η προσωρινή αποκατάσταση τόσο του οδοστρώµατος όσο και των πεζοδροµίων,
µέχρι την επιφάνεια της κυκλοφορίας.
Σύµφωνα µε την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που θα
ακολουθηθούν διακρίνονται σε 3 φάσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Η συνολική
διάρκεια τόσο των εργασιών, όσο και των φάσεων ισοδυναµεί µε 11 ηµέρες.
Στη πρώτη φάση θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες στο οδικό τµήµα από την οδό Ολύµπου
έως την οδό Φιλίππου. Η κατασκευή του πεζοδροµίου θα πραγµατοποιείται ηµερησίως και στις δυο
πλευρές της οδού ανά 20 µέτρα. Εποµένως θα πραγµατοποιηθεί αποκλεισµός της οδού έως τη
ολοκλήρωση των εργασιών και συγκεκριµένα έως την προσωρινή αποκατάσταση του
οδοστρώµατος µέχρι την επιφάνεια της κυκλοφορίας, αλλά και του νέων πεζοδροµίων ώστε να είναι
ασφαλή η διέλευση των πεζών. Η ολοκλήρωση των εργασιών της φάσης Α θα διαρκέσει 5 ηµέρες.
Στη 2η Φάση θα υλοποιηθούν τα πεζοδρόµια στο οδικό τµήµα από την οδό Φιλίππου έως
την οδό Περικλέους. Σε αυτό το οδικό τµήµα δεν θα πραγµατοποιηθεί αποκλεισµός της
κυκλοφορίας, καθώς η κατασκευή των πεζοδροµίων θα πραγµατοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε
πλευρά της οδού, αλλά στένωση της οδού. Στη Φάση Β θα λάβουν χώρα οι εργασίες για την
κατασκευή του πεζοδροµίου στην οικοδοµική πλευρά των άρτιων αριθµών. Η ολοκλήρωση των
εργασιών της φάσης Β θα διαρκέσει 3 ηµέρες.
Κατά τη φάση Γ θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες για την κατασκευή του πεζοδροµίου στην
οικοδοµική πλευρά των περιττών αριθµών. Οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται ηµερησίως σε
τµήµατα των 40 µέτρων περίπου. Η ολοκλήρωση των εργασιών της φάσης Γ θα διαρκέσει 3 ηµέρες.
3. Εισήγηση
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού γίνει η σχετική
διαβούλευση:

1. να εγκρίνει τα προτεινόµενα προσωρινά µέτρα ρύθµισης
τηςΩΤ1ΛΩ1Ο-Σ8Ο
κυκλοφορίας για την
ΑΔΑ:
κατασκευή πεζοδροµίων επί της οδού ∆ηµοκρατίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου
εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης στο κόµβο Φιλίππου - Πανοράµατος στη ∆.Ε.
Πανοράµατος
2. να εγκρίνει τη δηµοσιοποίηση της κανονιστικής απόφασης µε:
• Την ανάρτηση της απόφασης στο πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος
• Τη δηµοσίευση της απόφασης στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου
• Τη δηµοσίευση περίληψης της απόφασης σε µια τοπική εφηµερίδα
• Την ανάρτηση της απόφασης στη «∆ιαύγεια»
3. να ανακαλέσει την 10/26-06-2019 απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά το
ίδιο θέµα αλλά είναι προγενέστερη των τροποποιήσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
που επήλθαν µε την παρ.13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µετά την οποία η επιτροπή.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
∆έχεται την εισήγηση.
1. Eγκρίνει τα προτεινόµενα προσωρινά µέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή
πεζοδροµίων επί της οδού ∆ηµοκρατίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου εγκατάστασης
φωτεινής σηµατοδότησης στο κόµβο Φιλίππου - Πανοράµατος στη ∆.Ε. Πανοράµατος
2. Eγκρίνει τη δηµοσιοποίηση της κανονιστικής απόφασης µε:
•
Την ανάρτηση της απόφασης στο πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος
•
Τη δηµοσίευση της απόφασης στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου
•
Τη δηµοσίευση περίληψης της απόφασης σε µια τοπική εφηµερίδα
•
Την ανάρτηση της απόφασης στη «∆ιαύγεια»
3. Aνακαλεί την 10/26-06-2019 απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά το ίδιο
θέµα αλλά είναι προγενέστερη των τροποποιήσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που
επήλθαν µε την παρ.13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 20 / 18-11-2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΙΤΕΖΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

