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                 Α Π Ο  Π Α  Μ Α    
           

Από ηο πραθηηθό  ηες 2ες / 09 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2021 ζσλεδρίαζες 
ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής 

ηοσ Γήκοσ Βέιοσ - Βότας 
 

              Αρηζκός Απόθαζες:    3/2021 

                  ΘΔΜΑ : Περί έγθρηζες θαλοληζηηθής απόθαζες ηοποζέηεζες πηλαθίδωλ 

Κ-16 επί ηες οδού «Α. Λαδαλά ζηελ Σ.Κ. Βραταηίοσ». 

   

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 9ε  ηνπ κελόο Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 

2021 εκέξα Σρίηε  θαη ώξα 11.30 π.κ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 

ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 797/05.02.2020  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ 

παξόληα πέληε (5),  ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

                 Παρόληες                                                                           Απόληες 
 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο                 Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

4. Θαιιίξε Καξία  

5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

 
           
        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 2ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ Θ-16 επί ηεο νδνύ «Α. Ιαδαλά ζηελ Σ.Θ. Βξαραηίνπ», 

έθεζε σπόυη ηφν μελών ηην ειζήγηζη ηης αρμόδιας σπηρεζίας, η οποία έτει φς κάηφθι : 

 

Θέκα: Γλσκνδόηεζε πεξί θαλνληζηηθήο απόθαζεο ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ Θ-16 επί ηεο νδνύ «Α. Ιαδαλά» ζηελ 
Θ. Βξαραηίνπ. 
 

τεη. : 1. Κειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πεξηνρήο Βξαραηίνπ από ηα Γξαθεία Κειεηώλ 
               πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ Λ. Βόζθνγινπ – Η. Κάξε. 

 2. Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε αξηζκό  207/2015  πεξί έγθξηζεο θαη παξα- 
     ιαβήο ηεο  «Κειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πεξηνρήο Βξαραηίνπ» 
 3. Κειέηε Θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ Γήκνπ από ηα Γξαθεία Κειεηώλ πγθνηλσ-   
    ληαθώλ Έξγσλ Λ. Βόζθνγινπ – Η. Κάξε. 
 4. Σελ ππ’ αξηζκ. 621/01-02-2021 αίηεζε ηεο θαο. Αγαζήο Υαξβάηε. 
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Κε ην 3ν ζρεηηθό θαηαηέζεθε αίηεζε ηεο θαο Υαξβάηε πεξί ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ Θ16 ηνπ Θώδηθα Οδηθήο 

Θπθινθνξίαο πνπ αθνξά ηελ πιεξνθόξεζε ησλ θηλνύκελσλ επη ηεο νδνύ νρεκάησλ γηα ηελ παξνπζία πεδώλ επη 
ηνπ νδνζηξώκαηνο. 

Ζ έγθξηζε θαλνληζηηθήο απόθαζε δηέπεηαη από ην παξαθάησ λνκηθό πιαίζην:  
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο».  
β) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Λ. 3463/2006 «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 

114/Α΄/8-6-2006).  
γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2696/1999 (ΦΔΘ 57/Α/23-3-1999) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο», όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 3542/2007 (ΦΔΘ 50/Α/02-03-2007) θαη ηζρύεη. 
  
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΚΔΛΖ ΘΑΣΑΣΑΖ   
 

Ζ νδόο Α. Ιαδαλά ζηελ πεξηνρή ηεο ιεηηνπξγνύζαο επηρείξεζεο ηεο αηηνύζαο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 
θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πεξηνρήο Βξαραηίνπ, ραξαθηεξίδεηαη σο «ζπιιεθηήξηα πξσηεύνπζα νδόο» θαη κε ηελ 
κειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ Γήκνπ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ STOP ζε όιεο ηηο νδνύο πνπ 
ζπκβάινπλ ζηελ «Α. Ιαδαλά», απαγόξεπζε ηεο ζηάζκεπζεο θαη όξην ηαρύηεηαο 40 Θm/h. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξηνρή ε νδόο δελ έρεη ζηαζεξό πιάηνο, δελ έρεη πεδνδξόκηα, ζηελ λόηηα παξεηά ηεο νδνύ ππάξρνπλ πιήζνο 
αθίλεησλ κε ρξήζε θαηνηθίαο, ελνηθηαδόκελσλ νηθηώλ, μελνδνρείν θιπ. θαη ζηελ βόξεηα παξεηά ππάξρεη αθηή θαη 
ζηελ ζπλέρεηα ε ζάιαζζα. 

Σνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο παξαηεξείηαη κεγάιε θπθινθνξία από πεδνύο ηόζν εγθάξζηα όζν θαη θαηά κήθνο 
ηεο νδνύ από ινπόκελνπο γηα ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηελ αθηή θαη ηδηαίηεξα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν πνπ ιόγσ ηεο 
παλδεκίαο ηνπ Covid-19 παξαηεξείηαη κεγάιε θίλεζε από πεδνύο θαηά κήθνο ηεο νδνύ. 

Δπεηδή: 
Α. Ζ νδόο «Α. Ιαδαλά» είλαη «ζπιιεθηήξηα πξσηεύνπζα νδόο» πνπ ζεκαίλεη όηη θνξηίδεηαη από κεγάιε 

θπθινθνξία νρεκάησλ αθνύ ζπλδέεη ηνλ Γήκν Θνξηλζίσλ κε ην Βξαράηη θαη αληίζηξνθα αιιά θαη από ηελ 
επηθνηλσλία ηνπ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κε ην θέληξν θαη ηεο παξαιηαθήο ηνπξηζηηθήο δώλεο ηνπ Βξαραηίνπ. 

Β. Ζ ζέζε ηεο ηεο ελ ιόγσ νδνύ πνπ αλαπηύζζεηαη θαηά κήθνο παξάιιεια κε ηελ ζάιαζζα, πξνζειθύεη πνιινύο 
πνιίηεο γηα ηελ θαινθαηξηλή βόιηα ή ηνλ πεξίπαηό ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε (παλδεκία Covid-19) 
θαη ηνπο ινπόκελνπο ην θαινθαίξη θαη νη νπνίνη θηλνύληαη επη ηεο νδνύ 

Δηζεγούκαζηε : 
ηελ ηνπνζέηεζε 
1) Κίαο (1) πηλαθίδαο Θ-16 πνπ πιεξνθνξεί γηα «θίλδπλν ιόγσ ζπρλήο θίλεζεο παηδηώλ (ζρνιεία, γήπεδα θιπ)» 
πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ θίλεζε πνιηηώλ επη ηεο νδνύ, ζηελ βόξεηα παξεηά ηεο νδνύ «Α. Ιαδαλά» θαη 
80κ. πξηλ ηελ δηαζηαύξσζε ηεο νδνύ «Α. Ιαδαλά» κε ηελ νδό «Θ. Σζειώλε» θαη 
2) Κίαο (1) ίδηαο κε ηελ πξνεγνύκελε πηλαθίδα Θ-16 ζηελ λόηηα παξεηά ηεο νδνύ «Α. Ιαδαλά» θαη ζηελ 
δηαζηαύξσζε ηεο νδνύ «Α. Ιαδαλά» κε ηελ νδό «Ρνδνπνύινπ»  
 
Θαιείηαη ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο γηα έγθξηζε ηεο αλσηέξσ θαλνληζηηθήο απόθαζεο. 
 

 Ο Πξντζηάκελνο  
Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 
Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

Πνιηηηθόο Κεραληθόο ΠΔ3 

Ο Αληηδήκαξρνο Βέινπ-Βόραο 
 
 
 

Αλδξέαο ηάρνο 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη : «Ζ παξνύζα απόθαζε αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε 
πηλαθίδαο πνπ πιεξνθνξεί γηα  «θίλδπλν ιόγσ ζπρλήο θίλεζεο παηδηώλ (ζρνιεία, γήπεδα θιπ)» θαη δελ 
αθνξά «ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ησλ κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ 
πξνζδηνξηζκό θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ, θαζώο θαη γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία κεηξεηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ ξύζκηζεο ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο» επνκέλσο ε ηνπνζέηεζε ησλ αλσηέξσ πηλαθίδσλ δελ είλαη «Θαλνληζηηθή 
Απόθαζε» ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/2006 «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ»-ΦΔΘ 

ΑΔΑ: ΨΛΜΦΩ9Π-214



114/Α΄/8-6-2006 (παξαγξ. α4 άξζξν 79 Λ. 3463/2006) θαη δύλαηαη απηέο λα ηνπνζεηεζνύλ ρσξίο ηελ 
ζρεηηθή απόθαζε.» 
 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ έιαβε ππόςε ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο θαη κεηά από ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Γλωκοδοηεί ζεηηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλσηέξσ πηλαθίδσλ, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο 

Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, θαζ’ όηη νη ζρεηηθέο πηλαθίδεο πιεξνθνξνύλ  γηα  «θίλδπλν ιόγσ ζπρλήο 

θίλεζεο παηδηώλ (ζρνιεία, γήπεδα θιπ)» θαη δελ αθνξά «ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ησλ 

κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ 

ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ, θαζώο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία κεηξεηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ 

ξύζκηζεο ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο» επνκέλσο ε ηνπνζέηεζε ησλ 

αλσηέξσ πηλαθίδσλ δελ είλαη «Θαλνληζηηθή Απόθαζε» ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/2006 «Θύξσζε ηνπ 

Θώδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ»-ΦΔΘ 114/Α΄/8-6-2006 (παξαγξ. α4 άξζξν 79 Λ. 3463/2006) θαη δύλαηαη 

απηέο λα ηνπνζεηεζνύλ ρσξίο ηελ ζρεηηθή απόθαζε.» 

 

                                     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  3/2021 
                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

  

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     
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