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Από το Πρακτικό 3 της 11-02-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Δημοτικής

Κοινότητας Ερμούπολης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

15 /2015

Στην Ερμούπολη Σύρου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 6 μ.μ.,
συγκεντρώθηκε 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. 2752/05-022015 πρόσκληση της Προέδρου της.
Παρόντες είναι οι κ.κ. : Α. Χαλκιά - Πρόεδρος, Δ. Βογιατζής, Η. Στίνη – Δεληγιάννη, Εμμ.
Δάσκος, Ελ. Τσελεμπή, Ι. Καφούρος, Μ. Κοντορούση. Δικαιολογημένα απόντες αν και
νόμιμα εκλήθησαν είναι η κα Ελ. Βιτάλη και ο κος Α. Μανταδάκης.

ΘΕΜΑ 3Ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΣΥΡΟΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2015.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Ερμούπολης, αφού έλαβε υπόψη του :
1. Την υπ΄ αριθμόν 25/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου - Ερμούπολης, με την οποία εγκρίθηκε η δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου επί συγκοινωνιακών- κυκλοφοριακών θεμάτων από τις Δημ. Κοινότητες,
2.

Την υπ΄ αριθμόν πρωτ. 1893/10-3-2011, Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δημ.
Συμβουλίου,

3. Το υπ΄αριθμόν πρωτ. 2383/02-02-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού,στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν όψει του 5ου Συριανού Καρναβαλιού» Στα πλαίσια διεξαγωγής του Καρναβαλιού 2015 του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, σας ενημερώνουμε ότι θα
επιθυμούσαμε να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και
συγκεκριμένα: Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015
Α) Η διέλευση των αρμάτων και των καρναβαλιστών θα γίνει από τις οδούς, Α. & Ε. Μπαρμπέτα,
Γ. Γουλανδρή - Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως - Ακτή Πέτρου Ράλλη - Θυμάτων Σπερχειού –
Πρωτοπαπαδάκη – Ελευθερίου Βενιζέλου – Γ. Γεννηματά – Μελίνας Μερκούρη & Ι. Βαρδάκα - Χίου
– Λεοτσάκου - Κων/νου Καραμανλή, από ώρα 16.00 μ.μ. έως και το πέρας της εκδήλωσης. Κατά
συνέπεια θα θέλαμε να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από ώρα 16:00 μ.μ. και να
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απαγορευθεί η στάθμευση οχημάτων στην οδό Κων/νου Καραμανλή, Λεοτσάκου, Μελίνας
Μερκούρη και Γ. Γεννηματά από τις 13.00 μ.μ. έως και το πέρας της εκδήλωσης προκειμένου να
διέλθουν απρόσκοπτα τα άρματα και οι Καρναβαλιστές. Επιπλέον να γίνει έγγραφη ενημέρωση με
τοποθέτηση σημειώματος στα οχήματα καθημερινά από την 19η Φεβρουαρίου 2015.
Β) Μετά τη λήξη της παρέλασης των καρναβαλιστών θα πραγματοποιηθεί πάρτι στις οδούς
Θυμάτων Σπερχειού, Π. Πρωτοπαπαδάκη και Σταμάτιου Πρωΐου έως τη συμβολή της οδού με την
οδό Κέας, κατά συνέπεια θα θέλαμε τη πεζοδρόμηση και των δύο δρόμων .
Γ) Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από ώρα 16:00 από το ύψος του ΙΚΑ μέχρι και το
Θέατρο Απόλλων έως και το πέρας των εκδηλώσεων. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

4. Το υπ΄αρ. Πρωτ. 3066/10-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Υπηρεσιών Δόμησης στο οποίο αναφέρονται τα εξής : “ΘΕΜΑ:«Ρύθμιση κυκλοφορίας
οχημάτων για τη διεξαγωγή του 5ου Συριανού Καρναβαλιού 2015»
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, που αφορά στην διεξαγωγή του 5ου Συριανού Καρναβαλιού
2015 την Κυριακή 22Φεβρουαρίου στις οδούς της Ερμούπολης και την ανάγκη διακοπής της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήματα των οδών, η υπηρεσία μας προτείνει τα εξής, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η παραπάνω ημερομηνία πρόκειται για ημέρα αργίας και εντός της Καρναβαλικής περιόδου : Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακτή Πέτρου Ράλλυ από το ύψος
του ΙΚΑ μέχρι και το Θέατρο Απόλλων, από τις 16:00 έως και το πέρας των εκδηλώσεων. Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς που θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση των καρναβαλικών ομάδων - Α. & Ε. Μπαρμπέτα, Γ. Γουλανδρή - Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως - Ακτή Πέτρου
Ράλλη - Θυμάτων Σπερχειού – Πρωτοπαπαδάκη – Ελευθερίου Βενιζέλου – Γ. Γεννηματά – Μελίνας
Μερκούρη & Ι. Βαρδάκα - Χίου – Λεοτσάκου - Κων/νου Καραμανλή, από τις 16.00 μ.μ. έως και το
πέρας της εκδήλωσης. Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στις οδούς Κων/νου Καραμανλή,
Λεοτσάκου, Μελίνας Μερκούρη και Γ. Γεννηματά από τις 13.00 μ.μ. έως και το πέρας της εκδήλωσης προκειμένου να διέλθουν απρόσκοπτα τα άρματα των Καρναβαλικών ομάδων.
Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σταμάτιου Πρωΐου έως τη συμβολή της
οδού με την οδό Κέας από τις 16.00 μ.μ. έως και το πέρας της εκδήλωσης (η Πρωτοπαπαδάκη και
η Θυμάτων Σπερχειού είναι ήδη πεζόδρομος) λόγω της πραγματοποίησης του καρναβαλικού πάρτι
Επιπλέον να γίνει έγγραφη ενημέρωση με τοποθέτηση σημειώματος στα οχήματα καθημερινά από
την 19η Φεβρουαρίου 2015, για την απομάκρυνση των οχημάτων.
Οι οδοί θα αποδοθούν στην κυκλοφορία των οχημάτων μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Η απόφαση της δημοτικής κοινότητας πρέπει να αποσταλεί στο Αστυνομικό τμήμα της Ερμούπολης και στο τμήμα μικρών έργων του δήμου μας, προκειμένου να ενεργήσουν τα δέοντα.

5. Την πρόταση της Πρόεδρου με την οποία εισηγήθηκε στο Σώμα, να γίνει δεκτή η
εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, καθώς και η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών
Δόμησης προκειμένου να υλοποιηθεί το ΣΥΡΟΣ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2015 και επιπλέον α)
να απαγορευθεί η στάθμευση οχημάτων στην οδό Α.&Ε. Μπαρμπέτα όπως και στις
άλλες οδούς από τις 11 π.μ. και β) η οδός Κέας θα λειτουργήσει ως άνοδος ώστε να
είναι δυνατή η πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες στους. Η οδός θα αποδοθεί στην
κυκλοφορία μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
Συγκεκριμένα για την διεξαγωγή του ΣΥΡΟΣ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2015 θα ισχύσουν οι κάτωθι

2

ΑΔΑ: 6ΖΟ7ΩΗΟ-ΔΙΡ
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - ενέργειες για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 :

α) Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακτή Πέτρου Ράλλη από το
ύψος του ΙΚΑ μέχρι και το Θέατρο Απόλλων, από τις 16:00 έως και το πέρας των
εκδηλώσεων.
β) Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς που θα πραγματοποιηθεί η
παρέλαση των καρναβαλικών ομάδων - Α. & Ε. Μπαρμπέτα, Γ. Γουλανδρή - Ακτή
Εθνικής Αντιστάσεως - Ακτή Πέτρου Ράλλη - Θυμάτων Σπερχειού – Πρωτοπαπαδάκη
– Ελευθερίου Βενιζέλου – Γ. Γεννηματά – Μελίνας Μερκούρη & Ι. Βαρδάκα - Χίου –
Λεοτσάκου - Κων/νου Καραμανλή, από τις 16.00 μ.μ. έως και το πέρας της
εκδήλωσης.
γ) Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στις οδούς Α.&Ε. Μπαρμπέτα, Κων/νου
Καραμανλή, Λεοτσάκου, Μελίνας Μερκούρη και Γ. Γεννηματά από τις 11.00 π.μ. έως
και το πέρας της εκδήλωσης, προκειμένου να διέλθουν απρόσκοπτα τα άρματα των
Καρναβαλικών ομάδων.
δ) Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σταμάτιου Πρωΐου έως τη
συμβολή της οδού με την οδό Κέας από τις 16.00 μ.μ. έως και το πέρας της
εκδήλωσης (η Πρωτοπαπαδάκη και η Θυμάτων Σπερχειού είναι ήδη πεζόδρομος)
λόγω της πραγματοποίησης του καρναβαλικού πάρτι. Η οδός Κέας θα λειτουργήσει ως
άνοδος ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες στους. Η οδός θα
αποδοθεί στην κυκλοφορία μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
ε) Επιπλέον να γίνει έγγραφη ενημέρωση με τοποθέτηση σημειώματος στα οχήματα
καθημερινά από την 19η Φεβρουαρίου 2015, για την απομάκρυνση των οχημάτων.
Οι οδοί θα αποδοθούν στην κυκλοφορία των οχημάτων μετά το πέρας της
εκδήλωσης.
στ) Η παρούσα απόφαση της δημοτικής κοινότητας πρέπει να αποσταλεί στο
Αστυνομικό τμήμα της Ερμούπολης και στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Υπηρεσιών Δόμησης / Τμήμα Μικρών Έργων-Συντήρησης Δημ. Κτιρίων – Γεν.
Καθηκόντων του Δήμου μας, προκειμένου να ενεργήσουν τα δέοντα .
6. Την

υπ΄

αριθμόν

345/2011

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου

Σύρου

–

Ερμούπολης (Πεζόδρομοι – Πλατείες και όροι χρήσης αρ. 8 εδάφιο.)
7. Την γενομένη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας & 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 Ερμούπολης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προκειμένου να διενεργηθεί η εκδήλωση ΣΥΡΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2015, να γίνουν οι κάτωθι
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - ενέργειες για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 :
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Α. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακτή Πέτρου Ράλλη από το ύψος του
ΙΚΑ μέχρι και το Θέατρο Απόλλων, από τις 16:00 έως και το πέρας των εκδηλώσεων.
Β. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς που θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση
των καρναβαλικών ομάδων - Α. & Ε. Μπαρμπέτα, Γ. Γουλανδρή - Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως
- Ακτή Πέτρου Ράλλη - Θυμάτων Σπερχειού – Πρωτοπαπαδάκη – Ελευθερίου Βενιζέλου – Γ.
Γεννηματά – Μελίνας Μερκούρη & Ι. Βαρδάκα - Χίου – Λεοτσάκου - Κων/νου Καραμανλή,
από τις 16.00 μ.μ. έως και το πέρας της εκδήλωσης.
Γ. Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στις οδούς Α.&Ε. Μπαρμπέτα, Κων/νου Καραμανλή, Λεοτσάκου, Μελίνας Μερκούρη και Γ. Γεννηματά από τις 11.00 π.μ. έως και το πέρας
της εκδήλωσης, προκειμένου να διέλθουν απρόσκοπτα τα άρματα των Καρναβαλικών
ομάδων.
Δ. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σταμάτιου Πρωΐου έως τη συμβολή
της οδού με την οδό Κέας από τις 16.00 μ.μ. έως και το πέρας της εκδήλωσης (η Πρωτοπαπαδάκη και η Θυμάτων Σπερχειού είναι ήδη πεζόδρομος) λόγω της πραγματοποίησης του
καρναβαλικού πάρτι. Η οδός Κέας θα λειτουργήσει ως άνοδος ώστε να είναι δυνατή η
πρόσβαση των κατοίκων στις οικίες στους. Η οδός θα αποδοθεί στην κυκλοφορία μετά το
πέρας των εκδηλώσεων.
Ε. Επιπλέον να γίνει έγγραφη ενημέρωση με τοποθέτηση σημειώματος στα οχήματα καθημερινά από την 19η Φεβρουαρίου 2015, για την απομάκρυνση των οχημάτων. Οι οδοί θα αποδοθούν στην κυκλοφορία των οχημάτων μετά το πέρας της εκδήλωσης.
ΣΤ. Αναρτά την παρούσα απόφαση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και την αποστέλλει στο Αστυνομικό τμήμα της Ερμούπολης, στην Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης / Τμήμα Μικρών Έργων – Συντήρησης Δημ. Κτιρίων –
Γεν. Καθηκόντων του Δήμου μας, προκειμένου να ενεργήσουν τα δέοντα, καθώς και στα
Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημότες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

Δημ. Βογιατζής
Η. Στίνη
Ανθή Χαλκιά

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