ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 13η Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 πμ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.2936/9-3-2017 πρόσκληση του
Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 75 του

Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.2.3.4.5.6.-

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λύσσελης Αγγελος
(Πρόεδρος)
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος(Τακτ.Μέλος)
Παπαμιχαήλ Γεώργιος (Τακτ.Μέλος)
Παυλίδης Πέτρος
(Τακτ.Μέλος)
Τσαουσίδης Ιωάννης
(Τακτ.Μέλος)
Στεργίου Οδυσσέας
(Τακτ.Μέλος)

1.-Αναστασιάδης Ηλίας

(Τακτ.Μέλος)

ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ: 17/2017
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΔΚ Προσοτσάνης
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ. 2155/202-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με την οποία
αποστέλλεται η αριθ. 2/2017 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης
"ΜΕΛΕΤΗ

με τίτλο:

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ & ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ" στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα παρακάτω:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο της Μελέτης
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με αφορμή:
Α.Το υπ. αριθμ. 396/28-11-2016 έγγραφο του Γυμνασίου Προσοτσάνης, με το οποίο αποστέλλεται το
πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων με θέμα "Επικινδυνότητα του δρόμου μπροστά στην είσοδο του
Γυμνασίου" και ζητείται σήμανση του εν λόγω δρόμου .

Για την υλοποίηση της αιτηθείσας σήμανσης ελήφθη υπόψη ο ΚΟΚ , οι Οδηγίες Μελετών Οδικών
Έργων και η υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013) περί Έγκρισης Τεχνικών
Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές
σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.
Β. Την υπ. αριθμ. 2/2017 απόφαση του συμβουλίου της ΔΚ Προσοτσάνης σχετικά με την αναγκαιότητα
σήμανσης οδού Γυμνασίου και τοποθέτησης πινακίδας STOP στη συμβολή της οδού Ηφαίστου με την οδό
που εφάπτεται με την κεντρική πλατεία της Προσοτσάνης. Για την υλοποίηση του ανωτέρω αιτήματος
ελήφθη υπόψη ο ΚΟΚ, οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (τεύχος 9:Κατακόρυφη σήμανση οδών).
Α.Πρόταση σήμανσης οδών εφαπτόμενων με σχολικά συγκροτήματα Γυμνασίου και ΓΕΛ-ΕΠΑΛ
Προσοτσάνης
Το Γυμνάσιο και το ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Προσοτσάνης είναι χωροθετημένα στο βόρειο ανατολικό τμήμα του οικισμού
Προσοτσάνης εντός του ΟΤ 154.

Απόσπασμα πινακίδας Π_2.1 (8.08) Πολεοδομική μελέτη Προσοτσάνης

Ουσιαστικά τα δύο σχολεία στεγάζονται στο βόρειο δυτικό και νότιο δυτικό τμήμα του ίδιου ΟΤ (κατηγορία
β4 & β6 βάσει του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013). Το ΟΤ 154 περιβάλλεται από τις οδούς Μακεδονομάχων,
Γυμνασίου, Δαϊλάκη και Μ.Καραολή.

Η είσοδος προς το Γυμνάσιο Προσοτσάνης

γίνεται από την οδό Μακεδονομάχων η οποία είναι οδός διπλής

κατεύθυνσης, με στάθμευση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων
μέτρων για την οδική ασφάλεια γύρω από σχολικά συγκροτήματα
ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013

(ΦΕΚ

Β

2302/16-9-2013)

(παράγραφος

προτείνεται

Γ.2 της υπ. αριθμ.

έμπροσθεν

του

Γυμνασίου

Προσοτσάνης να πραγματοποιηθεί σήμανση
Όσον αφορά το ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Προσοτσάνης η είσοδος γίνεται από την οδό Γυμνασίου η οποία είναι οδός διπλής
κατεύθυνσης, με στάθμευση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.
Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδός μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία

Δ ΙV Συλλεκτήρια οδός και

λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 2.6 των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ το επιθυμητό εύρος ταχυτήτων στη συγκεκριμένη οδό
είναι 20-30km/h. Επομένως προτείνεται έμπροσθεν του ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Προσοτσάνης να πραγματοποιηθεί
σήμανση
Στο σχέδιο 1 της παρούσας μελέτης αποτυπώνεται η προτεινόμενη σήμανση στην ευρύτερη περιοχή του ΟΤ
154
Β.Πρόταση τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης επί των οδών Ηφαίστου , Παπαδάκη και
δημοτικής ανώνυμης οδού πλησίον της κεντρικής πλατείας του Δήμου Προσοτσάνης .
Στην παράγραφο Ε.1.2.3 αναφέρεται λεπτομερώς η σημασία της ρυθμιστικής πινακίδας P-2 STOP και τα
κριτήρια βάση των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση για την τοποθέτησή της με γνώμονα την
αποτελεσματικότητά της.
Η κεντρική πλατεία του οικισμού Προσοτσάνης βρίσκεται στο ΟΤ 117 του οικισμού Προσοτσάνης

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται η ροή της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας. O πρόεδρος της ΔΚ
Προσοτσάνης ανέφερε προφορικώς ότι συχνά παρατηρούνται ατυχήματα κυρίως στη συμβολή της οδού
Ηφαίστου με την οδό που εφάπτεται με την κεντρική πλατεία. Με την υπ. αριθμ. 2/2017 απόφαση του
συμβουλίου της ΔΚ Προσοτσάνης ζητήθηκε η τοποθέτηση της πινακίδας P-2 STOP στη συγκεκριμένη θέση.
Ο ενδεδειγμένος τρόπος ρύθμισης προτεραιότητας σε κυκλικό κόμβο είναι η παραχώρηση της
προτεραιότητας στους κινούμενους εντός του κυκλικού κόμβου, διότι με αυτόν τον τρόπο επιβάλλεται η
αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημάτων σε όλες τις προσβάσεις του κόμβου και επομένως
αυξάνεται η οδική ασφάλεια
Δεδομένου ότι όταν δεν τοποθετείται σήμανση στους κυκλικούς κόμβους, ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα,
δηλαδή προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που εισέρχονται στον κόμβο, πρέπει απαραιτήτως να εγκαθίσταται
κατακόρυφη σήμανση σε όλες τις προσβάσεις όταν η προτεραιότητα δίνεται στους κινούμενους στον κόμβο,
που όπως προαναφέρθηκε είναι και η επιθυμητή ρύθμιση. 1
Επιπρόσθετα τα γεωμετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της διατομής της οδού που εφάπτεται με την
πλατεία Προσοτσάνης την κάνουν πιο σημαντική σε σχέση με τις οδούς Ηφαίστου και Παπαδάκη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η τοποθέτηση πινακίδας P-2 STOP σύμφωνα με το σχέδιο 2
του παραρτήματος στις θέσεις Θ1,Θ2,Θ3.
Οι πινακίδες σταθερού περιεχομένου πρέπει να έχουν το πραγματικά απαιτούμενο μέγεθος και να αποφεύγονται
οι χωρίς λόγο υπερδιαστασιολογήσεις.
Τα μεγέθη των πινακίδων επιλέγονται με τη βοήθεια των επόμενων πινάκων για V≤50
Ακολουθεί ενδεικτικός προϋπολογισμός για το κόστος προμήθειας των πινακίδων
1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Τύπος πινακίδας

ποσότητα

Ενδεικτική τιμή
χωρίς φπα

Δαπάνη

1

P-2

3

40,00

120,00

2

P-50δ

2

30,00

60,00

3

Π-21

4

35,00

140,00

4

P-32

4

30,00

120,00

5

Κ-16

4

35,00

140,00

6

P-40

8

30,00

240,00

7

Πρ -4α

4

10,00

40,00

8

Πρ -4γ

4

10,00

40,00

9

Ενιαία πινακίδα με Κ16,P-32 και Πρόσθετη
με ένδειξη ΑΡΓΑ
(70x150mm)
βλ.λεπτομέρεια 5 ΦΕΚ Β
2302/16-9-2013

8

120,00

960,00

10

Στύλοι πινακίδων (διαμ.
2,5΄΄ - πάχος τοιχ.
3,65mm ύψος 3,30 μ.

24

28,00

672.00

Συνολική
δαπάνη

2532,00

ΦΠΑ 24%

607,68

Σύνολο

3139,68€

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ1β του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων οι οποίες
αναφέρονται στα άρθρα 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού λάβει υπόψη την συνημμένη μελέτη κυκλοφοριακής
ρύθμισης της Τεχνικής Υπηρεσίας, καλείτε να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ άκουσε την παραπάνω εισήγηση και έλαβε υπόψη :


το άρθρο 73 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην ΔΚ Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 2/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ & ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ",

η οποία αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας απόφασης και με την οποία προτείνεται:
Α.-Σήμανση οδών εφαπτόμενων με σχολικά συγκροτήματα Γυμνασίου και ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Προσοτσάνης
Β.-Σήμανση επί των οδών Ηφαίστου, Παπαδάκη και δημοτικής ανώνυμης οδού πλησίον της
κεντρικής πλατείας του Δήμου Προσοτσάνης.

Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2017
Γι΄ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της Ε Π Ζ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΥΣΣΕΛΗΣ

