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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 /30-07-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 09/2021
Θέμα 3ο:Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε συγκεκριμένο τμήμα, στην Κοινότητα
Αμμουδιάς, στα πλαίσια του Άρθρου 65 του Ν.4688/2020»
Σήμερα την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιασκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από
11/03/2020 Π.Ν.Π που κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 και της υπ’αριθμ. 18318/13-03-2020 ΚΑΙ
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ. και ύστερα από την με αρ.8914/29-07-2021 πρόσκληση
του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης
που δεν εξέλεξε μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο κ.
Χασάπη, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Κοίμησης και Αμμουδιάς, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 για
συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης
αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 7:
Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Αξίωμα

1. Κουτσάκης

Γεώργιος

Πρόεδρος

2. Σταυρακάρας

Αθανάσιος

Μέλος

3. Στοϊλας

Ελευθέριος

Μέλος

Δημητρούλα

Μέλος

4. Αυτζή

Κανένας

Μέλος

5. Χατζηϊωαννίδης

Στέφανος

6. Κοσμίδης

Δήμος

Μέλος

Κλεάνθης

Μέλος

7, Κοτσακιαχίδης

Ονοματεπώνυμο

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμμουδιάς και η Γενική
Γραμματέας του Δήμου κ. Βασιλική Βάκα. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Σιώπη Στυλιανή
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Η συνεδρίαση είχε κατεπείγοντα χαρακτήρα, αφού επιβαλλόταν άμεσα η λήψη αποφάσεων στα
θέματα της συνεδρίασης προκειμένου να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα διαδικασίες
σχετικές με αυτά με σκοπό τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του δήμου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων της
συνεδρίασης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αρ. 8848/28-07-2020
εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:
1.

Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
(ΦΕΚ 114/τ. Α/ 108.06.2006).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την με αριθμ. 3/2021 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αμμουδιάς με την οποία γνωμοδότησε
αρνητικά κατά πλειοψηφία για το κλείσιμο της κεντρικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 28-29-30-24 και
Ο.Τ. 36-37 κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο τις ώρες 18:00-24:00
4. Το Άρθρο 65 του Ν.4688 (Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους
χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ) σύμφωνα με το οποίο:
α) για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται
στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης
και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του
χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης.
β) με απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου , η οποία εκδίδεται κατά
παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄57) και του
άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι
δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς του, είτε για ορισμένες
ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και
διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι
δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης
ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας
με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές
κατοικίας.

5. Το άρθρο 1 της ΚΥΑ 40128/28-05-2021 (ΦΕΚ 2235/29-05-2021 Τεύχος Β΄) σύμφωνα με το
οποίο: η ισχύς της παρ. 7 του ανωτέρω άρθρου (άρθρο 65 ν.4688/2020) παρατείνεται έως
30-09-2021.
6. Την με αριθμό Μελέτης 28/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος του Δήμου, όπου καθορίζονται τα τμήματα που θα απαγορεύεται η κυκλοφορία
καθώς και οι όροι που θα πρέπει να τηρηθουν.
7. Το γεγονός ότι και με βάση το παραπάνω άρθρο, πλέον η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων
από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων η πλειονότητα βρίσκεται σε
συγκεκριμένο τμήμα, γίνεται όχι μόνο στις προσόψεις των καταστημάτων, αλλά και στην άκρη
του πεζοδρομίου καθιστώντας ιδιαιτέρως επικίνδυνη την ασφάλεια καθήμενων και πεζών και του
γεγονότος αποφυγής συγχρωτισμού
Εισηγούμαστε:
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Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα (ΑΒ) της Κοινότητας Αμμουδιάς, τις ώρες
και τις ημέρες που κρίνονται ως ώρες και ημέρες αιχμής, για λόγους ασφαλείας και αποφυγής
ατυχημάτων. Η ισχύς της απαγόρευσης θα είναι έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Επιπλέον καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει εάν μέρος του οδοστρώματος θα
παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλοι οι όροι
που αναφέρονται στη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και η ισχύς της απαγόρευσης
της κυκλοφορίας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την
εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δ. Ηράκλειας και τις διατάξεις που
αναφέρονται σε αυτή, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
ο μ ό φ ω ν α αποφασίζει
1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα (ΑΒ) της Κοινότητας Αμμουδιάς, τις
ώρες και τις ημέρες που κρίνονται ως ώρες και ημέρες αιχμής, για λόγους ασφαλείας και
αποφυγής ατυχημάτων. Η ισχύς της απαγόρευσης θα είναι έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.
2. Την παραχώρηση μέρος του οδοστρώματος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, με την
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου, καθώς και η ισχύς της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 6
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 30/07/2021
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κουτσάκης Γεώργιος
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