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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 12 της 08-07-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Δημοτικής

Κοινότητας Ερμούπολης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2015
Στην Ερμούπολη Σύρου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 και ώρα 2 μ.μ., συνεκλήθη
το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Ερμούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
79 και 83 του νόμου 3852/2010 καθώς και με την υπ΄αρ. πρωτ. 17454/03-07-2015
πρόσκληση της Προέδρου της.

Παρόντες είναι οι κ.κ. : Α. Χαλκιά – Πρόεδρος, Δ.

Βογιατζής, Η. Στίνη, Εμμ. Δάσκος, Αντ. Μπαλόπητας, Αν. Μανταδάκης, Ελ. Τσελεμπή, Γ.
Καφούρος, , Μ. Κοντορούση. Δικαιολογημένα απούσα είναι η κα Ελ. Βιτάλη.

ΘΕΜΑ 3Ο : Ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων στα πλαίσια του ποδηλατικού
αγώνα του Φεστιβάλ «Έξυπνες Πόλεις»
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης, αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την υπ΄αρ. 114/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σύρου –
Ερμούπολης, περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων επί κυκλοφοριακών – συγκοινωνιακών
θεμάτων και θεμάτων αθλητισμού στην Δημ. Κοινότητα Ερμούπολης».

2. Την υπ΄αρ. πρωτ. Δήμου 6004/13-03-2015 αίτηση του κ. Γ. Νούτσου, η οποία
συνοδεύεται και με αναλυτική παρουσίαση της Δράσης, με την οποία ζητεί χορήγηση
άδειας προκειμένου να διεξαχθεί ποδηλατικός αγώνας στις 3-4 Οκτωβρίου 2015
στην Σύρο (Ερμούπολη και Άνω Σύρο) - ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ

3. Την υπ΄αρ. 09/2015 Απόφαση της Επ. Ποιότητας Ζωής του Δήμου – ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ
4. Το υπ΄αρ. πρωτ. 10781/16-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποί αναφέρονται τα εξής : «ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση κυκλοφορίας
οχημάτων για τη διεξαγωγή του Ποδηλατικού αγώνα στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Έξυπνες πόλεις»
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού για την διεξαγωγή του ποδηλατικού αγώνα στα πλαίσια του
Φεστιβάλ «Έξυπνες πόλεις» στις 3-4 Οκτωβρίου 2015 σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να ληφθεί
απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας.Μετά από την
αίτηση και την προφορική επικοινωνία που είχαμε με τον κο Νούτσο, έχοντας υπόψη την ανάγκη
κατεύθυνσης της κυκλοφορίας οχημάτων η Υπηρεσία μας προτείνει τα εξής:
Κλείσιμο των παρακάτω οδών κατά την ώρα διεξαγωγής του αγώνα λόγω κάθετης διέλευσης των
ποδηλάτων στα σημεία: Εθνικής αντίστασης με Ανδρέα Κάργα ή Εθνικής Αντιστάσεως με
Μονομάχου Δελασάλη ανάλογα ποια εναλλακτική διαδρομή θα επιλέξει η διοργάνωση. Υπάρχει και
εναλλακτική διαδρομή λόγω των ενδεχόμενων έργων που θα υλοποιούνται από την υπηρεσία μας
στην νοτιοδυτική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου της Άνω Σύρου.
Εναλλακτική διαδρομή: πριν την οδό Ανδρέα Κάργα στρίβει αριστερά και κατεβαίνει την οδό
Μονομάχου Δελασάλη, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στρίβει δεξιά και αμέσως μετά αριστερά
στην Ανδρέα Κάργα. Θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως ο Δήμος για το ποια εναλλακτική θα
χρησιμοποιηθεί 30 μέρες πριν από την διεξαγωγή του Αγώνα. Της Ανδρέα Κάργα με Ανδρέα
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Παπανδρέου Λαλακιά στο γεφύρι Τμήματος Ανδρέα Κάργα μεταξύ της Εθνικής Αντίστασης και
της Ανδρέα Παπανδρέου
Στο σημείο συνάντησης της οδού Χαλκιά με την οδό Αρχιεπισκόπου Λυκούργου (συνέχεια
της οδού Δημ. Καραολή) πίσω από το δημαρχείο Θα πρέπει να υπάρχει σήμανση της
ποδηλατικής διαδρομής κατά την διέλευση των ποδηλάτων από το οικισμό της Άνω Σύρου
αλλά και της Ερμούπολης ώστε να μη εισέρχονται οι θεατές στην διαδρομή με αποτέλεσμα
την επικινδυνότητα και των δυο αντίστοιχα. Το σημείο αφετηρίας θα είναι η Θέση Κιουρά
στην Άνω Σύρο και το σημείο τερματισμού του ποδηλατικού αγώνα θα είναι η Πλατεία
Μιαούλη. Σε κάθε σημείο που θα διακόπτεται η κυκλοφορία θα τοποθετηθούν από την
διοργάνωση, φορητά κάγκελα και σήμανση με κορδέλες ώστε να διαχωριστεί το ρεύμα
κυκλοφορίας από αυτό της διοργάνωσης. Επίσης θα πρέπει η διοργάνωση να ενημερώσει την
τοπική κοινότητα, με την τοποθέτηση ενημερωτικών φυλλαδίων αλλά και δημοσίευση της
διαδρομής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μετά από έγγραφη αίτηση του διοργανωτή, πριν
τη διεξαγωγή της διοργάνωσης όπου θα αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία, θα γίνει
τοποθέτηση των ραμπών(ειδικών κατασκευών) στα σημεία που προβλέπεται από τον αγώνα
για να ελεγχθεί η ασφάλειά τους. Η διοργάνωση θα είναι υπεύθυνη για την φύλαξη και
σήμανση των σημείων τοποθέτησης των ραμπών και ελέγχου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση
είναι τοπικού και μη μόνιμου χαρακτήρα, βελτιώνει τη κυκλοφοριακή ρύθμιση ώστε να μην
υπάρχει αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης και επίσης
γίνεται για λόγους ασφαλείας. Στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης των οχημάτων θα υπάρχουν
από τη διοργάνωση του αγώνα, άτομα που να ενημερώνουν τους οδηγούς για την αλλαγή
κατεύθυνσης. Με το τέλος της εκδήλωσης και της δοκιμαστικής τοποθέτησης, θα αποδοθούν
οι δρόμοι στην ποτέρα κατάσταση.»

5. Την πρόταση της Προέδρου με την οποία εισηγήθηκε όπως το Συμβούλιο προχωρήσει
στην έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προτείνονται από την Δ. Τεχνικών
Υπηρεσιών προκειμένου να διεξαχθεί ο ποδηλατικός αγώνας στα πλαίσια του Φεστιβάλ
«Έξυπνες Πόλεις», για τις 3 & 4 Οκτωβρίου 2015,

6. Την γενομένη διαλογική συζήτηση μεταξύ των Συμβούλων της Δ. Κοινότητας,
7. Τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 83, 84 και 93 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),
8. Την σύμφωνη γνώμη των Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την λήψη των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διεξαγωγή του ποδηλατικού
αγώνα στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Έξυπνες Πόλεις», για το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4
Οκτωβρίου 2015 :
Α. Κλείσιμο των παρακάτω οδών κατά την ώρα διεξαγωγής του αγώνα λόγω κάθετης
διέλευσης των ποδηλάτων στα σημεία:
1. Εθνικής αντίστασης με Ανδρέα Κάργα ή Εθνικής Αντιστάσεως με Μονομάχου
Δελασάλη ανάλογα ποια εναλλακτική διαδρομή θα επιλέξει η διοργάνωση,
2. Εναλλακτική διαδρομή: πριν την οδό Ανδρέα Κάργα στρίβει αριστερά και κατεβαίνει
την οδό Μονομάχου Δελασάλη, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στρίβει δεξιά και
αμέσως μετά αριστερά στην Ανδρέα Κάργα. (Θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως
ο Δήμος για το ποια εναλλακτική θα χρησιμοποιηθεί 30 μέρες πριν από την
διεξαγωγή του Αγώνα.
3. Της Ανδρέα Κάργα με Ανδρέα Παπανδρέου Λαλακιά στο γεφύρι Τμήματος Ανδρέα
Κάργα μεταξύ της Εθνικής Αντίστασης και της Ανδρέα Παπανδρέου,
4. Στο σημείο συνάντησης της οδού Χαλκιά με την οδό Αρχιεπισκόπου Λυκούργου
(συνέχεια της οδού Δημ. Καραολή) πίσω από το δημαρχείο
5. Το σημείο αφετηρίας θα είναι η Θέση Κιουρά στην Άνω Σύρο και το σημείο
τερματισμού του ποδηλατικού αγώνα θα είναι η Πλατεία Μιαούλη.
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6. Σε κάθε σημείο που θα διακόπτεται η κυκλοφορία θα τοποθετηθούν από την

διοργάνωση, φορητά κάγκελα και σήμανση με κορδέλες ώστε να διαχωριστεί το
ρεύμα κυκλοφορίας από αυτό της διοργάνωσης.
7. Μετά από έγγραφη αίτηση του διοργανωτή, πριν τη διεξαγωγή της διοργάνωσης
όπου θα αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία, θα γίνει τοποθέτηση των
ραμπών(ειδικών κατασκευών) στα σημεία που προβλέπεται από τον αγώνα για να
ελεγχθεί η ασφάλειά τους.
8. Η διοργάνωση θα είναι υπεύθυνη για την φύλαξη και σήμανση των σημείων
τοποθέτησης των ραμπών και ελέγχου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι τοπικού και
μη μόνιμου χαρακτήρα, βελτιώνει τη κυκλοφοριακή ρύθμιση ώστε να μην υπάρχει
αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης και επίσης
γίνεται για λόγους ασφαλείας.
9. Στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης των οχημάτων θα υπάρχουν από τη διοργάνωση
του αγώνα, άτομα που να ενημερώνουν τους οδηγούς για την αλλαγή κατεύθυνσης.
10. Με το τέλος της εκδήλωσης και της δοκιμαστικής τοποθέτησης, θα αποδοθούν οι
δρόμοι στην ποτέρα κατάσταση.

Β. Αναρτά την παρούσα απόφαση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Σύρου –
Ερμούπολης, και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Γ. Την αποστέλλει στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης /

Τμήμα

Μικρών Έργων, Συντήρησης Δημ. Κτιρίων Οδών & Γεν. Καθηκόντων του Δήμου μας,
προκειμένου να ενεργήσουν τα δέοντα, καθώς και
Δ. Στα Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημότες,
Ε. Στο Αστυνομικό Τμήμα της Ερμούπολης, προκειμένου να ενημερωθεί και να ενεργήσει τα
δέοντα, καθώς και
ΣΤ. Στον κο Γεώργιο Νούτσο, Περικλέους 12-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, προκειμένου να ενημερωθεί και
να λάβει γνώση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

Δημ. Βογιατζής
Η. Στίνη
Ανθή Χαλκιά

Εμμ. Δάσκος
Α. Μπαλόπητας
Α. Μανταδάκης
Ελ. Τσελεμπή
Γ. Καφούρος
Μ. Κοντορούση
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