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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 3 της 11-02-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Δημοτικής

Κοινότητας Ερμούπολης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

16 /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 5Ο : Λήψη απόφασης περί απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης στην οδό
Αιόλου και Αγ. Αναργύρων στην περιοχή Βροντάδο της Ερμούπολης.
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΄αρ. Πρωτ. 3066/10-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Υπηρεσιών Δόμησης στο οποίο αναφέρονται τα εξής : “ΘΕΜΑ:« «Απαγόρευση στάση
και στάθμευσης στην συμβολή οδού Αιόλου και Αγ. Αναργύρων».Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύεται
η στάση και η στάθμευση οχήματος: σε απόσταση 5 μέτρα από την τομή οικοδομικών γραμμών
(παρ 2 άρθρο 34) , αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων(παρ 2 άρθρο 34) σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα προ και μετά από πυροσβεστικά σημεία(παρ 3 άρθρο 34). Σύμφωνα με τα παραπάνω από τη γωνία συμβολή των οδών
Αιόλου και Αγ. Ανάργυρων απαγορεύεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων από την βόρεια
πλευρά σε μήκος 10 μ και από την νότια σε μήκος 5μ. όπως εμφανίζεται στο συνημμένο απόσπα-

1

ΑΔΑ: 6ΘΟΔΩΗΟ-6Μ4
σμα διαγράμματος. Η υπηρεσία μας εισηγείται (παρόλο που δεν είναι απαραίτητο)για λόγους μόνο
κοινωνικούς την τοποθέτηση της κίτρινης διαγράμμισης κατά μήκος των 5 και 10 μ όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα και επιπλέον την τοποθέτησης της πληροφοριακής πινακίδας που
να αναγράφει ότι είναι χώρος αναστροφής ασθενοφόρων. Στην αστυνομία που αποστέλλεται το
παρόν έγγραφο παρακαλούμε για την καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής έτσι ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης των οχημάτων και των προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτή.”

4. Το Απόσπασμα Διαγράμματος που απεικονίζει τα τμήματα που προτείνεται να
απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση.

5. Την πρόταση της Πρόεδρου με την οποία εισηγήθηκε στο Σώμα, να γίνει δεκτή η
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης και
συγκεκριμένα την τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης στην από γωνία συμβολή, των
οδών Αιόλου και Αγίων Αναργύρων στην περιοχή Βροντάδου στην Ερμούπολη, κατά
μήκος 5 μέτρων στην νότια πλευρά και 10 μέτρων στην βόρεια πλευρά όπως φαίνεται
στο σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και η τοποθέτηση πληροφοριακής
πινακίδας που να αναγράφει ότι είναι χώρος αναστροφής ασθενοφόρων,
6. Την γενομένη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ερμούπολης,
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 Ερμούπολης,
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Α. Την τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης στην από γωνία συμβολή, των οδών Αιόλου και
Αγίων Αναργύρων στην περιοχή Βροντάδου στην Ερμούπολη, κατά μήκος 5 μέτρων στην
νότια πλευρά και 10 μέτρων στην βόρεια πλευρά όπως φαίνεται στο σκαρίφημα της Τεχνικής
Υπηρεσίας καθώς και η τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας που να αναγράφει ότι είναι
χώρος αναστροφής ασθενοφόρων.

Β. 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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