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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 127/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 15ης Τακτικής Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου
Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα
Τρίτη και ώρα 15:00 η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του
Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 11061/17.09.2020 πρόσκληση του Προέδρου, τα email και
τις καταγεγραμμένες – υποβληθείσες ψήφους (είκοσι έξι)(26), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,
παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019 και
τις οδηγίες της εγκυκλίου 163/29-05-2020 συγκέντρωσε τον πίνακα από τους Δημοτικούς Συμβούλους που
συμμετείχαν στην ψηφοφορία καθώς και την ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτών (αν και προσκλήθηκαν άπαντες)
ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΑΠΟΝΤΕΣ
(Δεν υπέβαλαν πίνακα με την
ψήφο τους)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ(Αντιδήμαρχος)
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος
Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)

ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος (άνευ ψήφου).
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 127/2020
ΘΕΜΑ: Λήψη κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Πετρούσας του
Δήμου Προσοτσάνης (ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ).
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του σώματος
την αριθ. 36/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής :
«Αντικείμενο της Μελέτης
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με αφορμή:
Α.Το υπ. αριθμ. 7827/9-07-2020 (θέμα 3ο), έγγραφο του δημοτικού σχολείου Πετρούσας του Δήμου
Προσοτσάνης, με το οποίο ζητείται η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης με πινακίδες και φρεσκάρισμα των
διαβάσεων πεζών στο δρόμο έξω από το σχολείο.
Για την υλοποίηση της αιτηθείσας σήμανσης ελήφθη υπόψη ο ΚΟΚ , οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων , 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 και η υπ. αριθμ. Δ13/ο/1372/23-01-2018 (ΦΕΚ Β
85/23-01-2018) τεχνική Οδηγία για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών
Το δημοτικό σχολείο Πετρούσας είναι χωροθετημένο στο ΟΤ 32 υπ. αριθμ. 699 οικόπεδο του οικισμού Πετρούσας
.Το νηπιαγωγείο Πετρούσας είναι χωροθετημένο στο ΟΤ 32 υπ. αριθμ. 700 οικόπεδο του οικισμού Πετρούσας .

Απόσπασμα πινακίδας Π_2 ρυμοτομικού σχεδίου Πετρούσας
Το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το Δημοτικό σχολείο Πετρούσας εφάπτεται βόρεια με ανώνυμη οδό (διπλής
κατεύθυνσης) και δυτικά με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης η οποία είναι μονής κατεύθυνσης με φορά από νότο προς
βορρά . Επίσης το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το νηπιαγωγείο Πετρούσας εφάπτεται και αυτό δυτικά με την
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οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και συνορεύει στη βόρεια πλευρά του με το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το
Δημοτικό σχολείο Πετρούσας.
Σύμφωνα με τον

Πίνακα 2-4: (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και παράμετροι μελέτης οδών) και το σχήμα 3.1

(Μεθοδολογία προσδιορισμού της κατηγορίας μιας οδού (5 βήματα)) των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ ,η οδός στη βόρεια πλευρά
προτείνεται να καταταχθεί στην κατηγορία ΕV Τοπική οδός, η οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης προτείνεται να καταταχθεί
στην κατηγορία Δ ΙV Συλλεκτήρια οδός. Επίσης η οδός Ελευθερίας προτείνεται να καταταχθεί στην κατηγορία Γ ΙV Κύρια
Συλλεκτήρια οδός. Η ανώνυμη οδός μίας κατεύθυνσης μεταξύ των ΟΤ 30 & 31 η οποία είναι διπλής κατεύθυνσης και
συμβάλει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης προτείνεται να καταταχθεί στην κατηγορία ΕV Τοπική οδός.

Η είσοδος των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο Πετρούσας γίνεται από την οδό Χρυσοστόμου
Σμύρνης η οποία είναι οδός μονής κατεύθυνσης, με υπάρχουσα σήμανση P-39 απαγορεύεται η στάθμευση.

Φ1:Είσοδος Νηπιαγωγείου Πετρούσας επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης
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Φ2:Είσοδος Δημοτικού σχολείου Πετρούσας επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης

Φ3:Δευτερεύουσα είσοδος Δημοτικού σχολείου Πετρούσας επί ανώνυμης οδού
Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 2.6 των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ το επιθυμητό εύρος ταχυτήτων στις ανωτέρω οδούς είναι 2030km/h.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων μέτρων
για την οδική ασφάλεια γύρω από σχολικά συγκροτήματα (παράγραφος Γ.2 της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013
(ΦΕΚ Β2302/16-9-2013) προτείνεται έμπροσθεν του Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείου Πετρούσας να
πραγματοποιηθεί σήμανση σύμφωνα με το σχέδιο 1 και τις λεπτομέρειες 1 & 2 της παρούσας μελέτης.
Διαστάσεις πινακίδων
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

Αναλυτική περιγραφή σήμανσης
Α1.Ροή κυκλοφορίας επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-92013. Στη συμβολή με ανώνυμη οδό 1 (θέση Σ1)
 Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 στην
είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2
& Σ3. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:4.75μ)
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων στην είσοδο του
νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3
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Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση
σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ στις θέσεις Σ2 & Σ3
 Τοποθέτηση πινακίδας P-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής,
θέσεις Σ2 & Σ3
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του
νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3
 Τοποθέτηση πινακίδων P-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά
τη διάβαση στην είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου
Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3
Α2.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 1
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-92013 (θέση Σ6)
 Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 πριν τη
συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σ7 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ,
α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:6.00μ)
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ7
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ7


Τοποθέτηση πινακίδας P-2 (STOP) πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σ7

Α3.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Ελευθερίας
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-92013 (θέσεις Σ10,Σ11)
 Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 θέση Σ8
(Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:10.00μ)





Τοποθέτηση πινακίδας P-2 (STOP) πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σ8
Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ8
Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ8
Οριζόντια σήμανση με γραμμή υποχρεωτικής πορείας stop

 Τοποθέτηση αναλαμπόντος φωτεινού σηματοδότη βάσει ΦΕΚ Β85/23.01.2018 θέση Σ8
Α4.Ροή κυκλοφορίας επί οδού στη νότια προέκταση οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-92013 (θέσεις Σ12)
 Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 θέση Σ9
(Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:8.00μ)
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ9
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ9
Α5.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 3
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-92013 (θέση Σ4)
Α6.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 2
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-92013 (θέση Σ5)
 Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 στη 2η
είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5’ (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ
πλάτος οδού:5,00μ)
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων στη 2η είσοδο του
Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5’
 Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση
σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ θέση Σ5’
 Τοποθέτηση πινακίδας P-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής,
θέση Σ5’
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά στη 2η είσοδο του
Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5’
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Τοποθέτηση πινακίδων P-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά
τη διάβαση θέση Σ5’

Εκτιμώμενη δαπάνη αναλαμπόντα φωτεινού σηματοδότη 1000€ με ΦΠΑ
Ακολουθεί ενδεικτικός προϋπολογισμός για το κόστος προμήθειας των πινακίδων
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του
άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019
3. Την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Το γεγονός ότι συμμετείχαν 26 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή μεγαλύτερο των 2/3
που απαιτείται από το Νόμο
5. Τον πίνακα με τη θετική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΨΗΦΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
(Δεν υπέβαλαν
πίνακα με την
1 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ψήφο τους) ΘΕΤΙΚΗ
2 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΘΕΤΙΚΗ
4 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΘΕΤΙΚΗ
5 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
6 ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )
ΘΕΤΙΚΗ
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ
8 ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΘΕΤΙΚΗ
9 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ
10 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
12 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
13 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
14 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος
Αντιπολίτευσης)

ΘΕΤΙΚΗ
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26

ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
(Επικεφαλής
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)
6. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
7. την αριθ. 36/2020 μελέτη της δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
8. την από 06/07/2020 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
9. την αριθ. 5/2020 απόφαση της Κοινότητας Πετρούσας
10. την αριθ. 20/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
11. το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
12. την ηλεκτρονική αλληλογραφία των Δημοτικών Συμβούλων

ο Πρόεδρος μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 36/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με τα παρακάτω μέτρα:
Α1.Ροή κυκλοφορίας επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β
2302/16-9-2013. Στη συμβολή με ανώνυμη οδό 1 (θέση Σ1)
 Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75
στην είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου
Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος
οδού:4.75μ)
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων στην είσοδο του
νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 &
Σ3
 Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη
διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ στις θέσεις Σ2 & Σ3
 Τοποθέτηση πινακίδας P-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης
γραμμής, θέσεις Σ2 & Σ3
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την
είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας
θέσεις Σ2 & Σ3
 Τοποθέτηση πινακίδων P-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης
γραμμής μετά τη διάβαση στην είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του
Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3
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Α2.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 1
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β
2302/16-9-2013 (θέση Σ6)
 Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75
πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σ7 (Διαστάσεις διάβασης:
c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:6.00μ)
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ7
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ7


Τοποθέτηση πινακίδας P-2 (STOP) πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης
θέση Σ7

Α3.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Ελευθερίας
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β
2302/16-9-2013 (θέσεις Σ10,Σ11)
 Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75
θέση Σ8 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:10.00μ)





Τοποθέτηση πινακίδας P-2 (STOP) πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης
θέση Σ8
Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ8
Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ8
Οριζόντια σήμανση με γραμμή υποχρεωτικής πορείας stop



Τοποθέτηση αναλαμπόντος φωτεινού σηματοδότη βάσει ΦΕΚ Β85/23.01.2018 θέση Σ8

Α4.Ροή κυκλοφορίας επί οδού στη νότια προέκταση οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β
2302/16-9-2013 (θέσεις Σ12)
 Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75
θέση Σ9 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:8.00μ)
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ9
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ9
Α5.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 3
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β
2302/16-9-2013 (θέση Σ4)
Α6.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 2
 Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β
2302/16-9-2013 (θέση Σ5)
 Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75
στη 2η είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5’ (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ,
α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:5,00μ)
 Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων στη 2η είσοδο του
Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5’
 Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη
διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ θέση Σ5’
 Τοποθέτηση πινακίδας P-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης
γραμμής, θέση Σ5’
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Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά στη 2η
είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5’



Τοποθέτηση πινακίδων P-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης
γραμμής μετά τη διάβαση θέση Σ5’

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ. 127/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος
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