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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 14/2023 απόφασή της, εγκρίνει και εισηγείται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης (α) της μελέτης εργοταξιακής 
σήμανσης-ασφάλισης και ρύθμισης της κυκλοφορίας και (β) της Τεχνικής Έκθεσης για τα 
τμήματα των οδών όπως παρουσιάζονται στα συνημμένα σχέδια,  

 
 

 
 
 

Τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας σε τμήματα οδών του Δήμου, στο 
πλαίσιο του έργου: «Εργασίες Οδοποιίας για τα έτη 2022-2023», σύμφωνα με τους παρακάτω 
όρους και προϋποθέσεις: 

 
1) στα εξήντα πέντε (65) τμήματα των οδών όπως αναφέρονται στον πίνακα 1, 

προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την ι)μελέτη εργοταξιακής 
σήμανσης (σχέδια) και την Τεχνική Έκθεση που την συνοδεύει. Σε όλες τις όμορες 
οδούς των παραπάνω τμημάτων θα τοποθετηθούν οι κατάλληλες ενημερωτικές 
πινακίδες για την εκτέλεση των εργασιών, τον αποκλεισμό της οδού και τις 
επιτρεπόμενες κινήσεις με στόχο τη βέλτιστη και ασφαλή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας 
των οχημάτων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης εργοταξιακής 
σήμανσης/ασφάλισης, ρύθμισης της κυκλοφορίας και Τεχνικής Έκθεσης.  

2) στα τμήματα των οδών Αιγαίου, Πόντου, Αδριανουπόλεως, Μητρ. Κυδωνιών, Δημ. 
Καραολή, Μητρ. Καλλίδου, η λήψη εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων σχετίζεται με 
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την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και την Διεύθυνση Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης.  

3) για τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας όπως προδιαγράφονται από τη θεωρημένη 
μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (σχέδια-τεχνική έκθεση) ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη 
του ΟΣΕΘ. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & τηρούμενες ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:  
 
➢ Δεν εκτελούνται εργασίες μετά την δύση του ηλίου, 
➢ Όλα τα ανωτέρω κυκλοφοριακά μέτρα θα υλοποιηθούν και θα ισχύσουν μετά την έκδοση 

– έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και από την ημέρα 
εγκατάστασης της προβλεπόμενης σήμανσης με χρονική διάρκεια ισχύος από την έναρξη 
των εργασιών έως την ολοκλήρωση του έργου, 

➢ Τα προς έγκριση περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας και η σχετική οδοσήμανση πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
1. Άρθρο 9,10,47,48,52-παρ.1,103,104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί Κυρώσεως του 

ΚΟΚ», όπως αναθεωρήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ Α’ – 50/2007) και ισχύει 
σήμερα, 

2. Η με αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΔ/οικ/502/9-7-2003 Απόφαση ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Έγκρισης 
Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946 Β’ /09-07-2003), 

3. Η Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. περί έγκρισης Προδιαγραφών και Οδηγιών 
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων, ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ –(ΦΕΚ 905Β/20-05-2011), 
 

➢ Η εφαρμογή των εγκεκριμένων προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας μέσω της 
κατάλληλης σήμανσης θα υλοποιηθεί ως κατωτέρω: 
 
1.Με μέριμνα και ευθύνη των αναδόχων του έργου και του επιβλέποντος του ορισθέντος 

από τον Κύριο του έργου, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης, να γίνει η απαραίτητη οδοσήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις των 
νομοθετημάτων της προηγούμενης παραγράφου, σε συνδυασμό με τα συνοδεύοντα την 
παρούσα Σχέδια Οδοσήμανσης και τα σχέδια διαδρομών διαμπερούς και τοπικής 
κυκλοφορίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, για την έγκαιρη 
ενημέρωση των οδηγών και προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 

 
2.Εκτός των μέτρων σήμανσης της παραγράφου 1 πρέπει να υπάρχουν και όργανα της 

Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. 
   Η κοινοποίηση προς κάθε εμπλεκόμενο οργανισμό ή Υπηρεσία και προς τους 

αναδόχους του έργου της Απόφασης που θα εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα 
εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, επέχει τη θέση άδειας 
για την ανάληψη ενεργειών εκ μέρους τους, προς υλοποίηση των εγκεκριμένων 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει: 
 
(α)  τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών 

ασφαλτόστρωσης εκάστου τμήματος οδού 07 ημέρες πριν την έναρξη, προκειμένου να 
εκδίδονται οι αντίστοιχες Αποφάσεις, 

 
(β)  όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Δ/νση Τροχαίας, ΟΑΣΘ) και τους κατοίκους των 

περιοχών εκτέλεσης του έργου, τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ (3) ημέρες πριν από την έναρξη των 
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εργασιών, για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρόκειται να εφαρμοσθούν σε κάθε 
οδό. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των: 
 
ι)  ΔΙΠΑΔ/οικ/502/9-7-2003 Απόφαση ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Έγκρισης Τεχνικής Προδιαγραφής 

Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως 
ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946 Β’ /09-07-2003) συνδυαστικά με την Απόφαση Υπουργού 
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. περί έγκρισης Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων, 
ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ –(ΦΕΚ 905Β/20-05-2011). 

 
Οι παραβάτες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εγκρίνονται και εφαρμόζονται μετά την 
έκδοση του παρόντος, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 292 
και 420 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 4,52,103,104 και 105 του Ν. 
2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτά αναθεωρήθηκαν με τον Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 
α’-50/2007) και ισχύουν σήμερα. 
 
 
                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 

           
                                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ 

                                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  


