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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το πρακτικό της αριθµ.3/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού 
 

Αριθµός Απόφασης 11/2017 
 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων σε σχολικά συγκροτήµατα της ∆.Κ. 
Αιγινίου του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού. 
 
         Στο Αιγίνιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 12η Μαΐου 2017, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, ύστερα από την αριθµ.πρωτ.4391/5-3-2017 
πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που δόθηκε σε κάθε µέλος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ.5 του Ν. 3852/2010. 
         ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 µελών 
βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη: 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
1.Νικολοπούλου Βασιλική, ως Πρόεδρος 
2.Λιόλιος Ιωάννης,           ως Μέλος 
3.Παπαλεξάνδρου Ροζάνα,     «          
4.Αριστείδους Γεώργιος,          « 
5.Παπαϊωάννου Όθων,           «      

               ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιζάκης Γεώργιος 
2. Μεταλλίδης Νικόλαος  
  
 
 

         Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Αναστασία Κραγιοπούλου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής το 
άρθρο 83 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄ 8-6-2006) κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το οποίο το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει γνώµες 
και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα 
αρµόδια όργανα του δήµου, σχετικά µε την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της 
δηµοτικής κοινότητας.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ∆ΚΚ  σε συνδυασµό µε την παρ.1 του άρθρου 52 του 
Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14 οι 
κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισµό 
των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην 
προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στην 
εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηµατοδότησης, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία 
των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό 
χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή 
στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Περιφερειακού ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 
οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς τους, µε βάση µελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για 
λογαριασµό των αρµοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους.  
Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  
Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο οι κανονιστικές αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων που 
αφορούν την  κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις 
Αστυνοµικές  Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες 
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υπηρεσίες της Γενικής  Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1Β του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται 
στο δηµοτικό συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του 
Κ.∆.Κ.. 
Το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγινίου, µε την αριθµ.3/2017 απόφασή του  
«Εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων σε σχολικά συγκροτήµατα της ∆.Ε. Αιγινίου», 
πρότεινε τις εξής παρεµβάσεις: 
«1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγινίου 
Α) Στη συµβολή των οδών Παπάγου και Αθ.∆ιάκου πρέπει να τοποθετηθεί ρυθµιστική 
πινακίδα Ρ-7 (Μονόδροµος ως προς την άνοδο της Αθ.∆ιάκου). 
Β) Στην οδό Παπάγου µε κατεύθυνση προς την κεντρική πλατεία Αιγινίου και πριν τη 
συµβολή της µε την οδό Αθ.∆ιάκου πρέπει να τοποθετηθεί ρυθµιστική πινακίδα Ρ-27 
(Απαγορεύεται η στροφή αριστερά) ενώ στην οδό Παπάγου µε κατεύθυνση προς εκκλησία 
Αγίου Ανδρέα και πριν τη συµβολή της µε την οδό Αθ.∆ιάκου πρέπει να τοποθετηθεί 
ρυθµιστική πινακίδα Ρ-28 (Απαγορεύεται η στροφή δεξιά). 
Γ) Στο τµήµα της οδού Παπάγου που βρίσκεται η πλευρά της σχολικής µονάδας πρέπει να 
τοποθετηθεί τεθλασµένη κίτρινη γραµµή (Ζιγκ-Ζαγκ) η οποία απαγορεύει τη στάθµευση, 
καθώς επίσης και από την µία άκρη της πλευράς του Ο.Τ. έως την άλλη που βρίσκεται η 
είσοδος του σχολείου, πρέπει να τοποθετηθούν η ρυθµιστική πινακίδα Ρ-40 (Απαγορεύεται 
η στάση και η στάθµευση) µαζί µε την πρόσθετη πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος) και η 
ρυθµιστική πινακίδα Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση) µαζί µε την πρόσθετη 
πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος) αντίστοιχα.  
∆) Στη συµβολή των οδών α) Παπάγου και Αριστοτέλους, β) Παπάγου πριν τη συµβολή της 
µε την Αθ.∆ιάκου και γ) πριν την κάθοδο της οδού Αθ.∆ιάκου πρέπει να τοποθετηθεί 
φωσφορίζουσα πινακίδα η οποία πρέπει να εµπεριέχει τις πινακίδες Κ-10, Ρ-32, Κ-16 
(Υπερυψωµένο οδόστρωµα, ανώτερο όριο ταχύτητας, προσοχή σχολείο), καθώς και µία 
πρόσθετη πινακίδα που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ή ΑΡΓΑ» (µε κεφαλαία 
γράµµατα). 
Ε) Στην οδό Παπάγου µε κατεύθυνση προς Κεντρική Πλατεία Αιγινίου και πριν τη συµβολή 
της µε την οδό Αθ.∆ιάκου αφαίρεση της ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-41 (Απαγόρευση 
στάθµευσης του µονούς µήνες). 
ΣΤ) Στην οδό Παπάγου µε κατεύθυνση προς Κεντρική Πλατεία Αιγινίου και πριν τη συµβολή 
της µε την οδό Αθ.∆ιάκου καθώς και στην οδό Αθ.∆ιάκου έναντι εισόδου της σχολικής 
µονάδας πρέπει να τοποθετηθεί υπερυψωµένη διάβαση που απαρτίζεται από 
υπερυψωµένες λωρίδες (σαµαράκια) τραπεζοειδούς τύπου, χρώµατος λευκού. 
Ζ) Να αποµακρυνθούν οι υβώσεις (σαµαράκια) από την οδό Παπάγου. 
 
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγινίου 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω για την ασφαλή διέλευση των µαθητών στο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
ενδεικτικά κατάλληλη θεωρείται η βοηθητική είσοδος εφόσον τηρηθούν οι κάτωθι 
προϋποθέσεις, όπως: α) σε περιόδους παγετού θα πρέπει να κλείνει πάντα η βοηθητική 
είσοδος και να ανοίγει η κεντρική εξ αιτίας ολισθηρότητας της σκάλας προς αποφυγή 
ατυχήµατος, β) στο πεζοδρόµιο της οδού Κρυσταλλοπούλου θα πρέπει να τοποθετηθεί 
ρυθµιστική πινακίδα Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση), γ) στην πάροδο 
Χειµάρας θα πρέπει εκατέρωθεν της οδού να τοποθετηθούν κολωνάκια ώστε η οδός να 
γίνει πεζόδροµος και δ) οι γονείς των µαθητών του 2ου ∆ηµοτικού σχολείου θα µπορούν να 
εξυπηρετούνται µε το πάρκιγκ που υπάρχει  στον εξωτερικό χώρο του Γυµνασίου και 
πλησίον του ∆ηµοτικού Σχολείου όπου θα παραλαµβάνουν ή θα αφήνουν τα παιδιά τους 
στο σχολείο πεζοί. 
 
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγινίου 
Α) Στη συµβολή των οδών Κιλκίς µε Αρκαδίας και Πλάτωνος µε Κιλκίς πρέπει να 
τοποθετηθεί φωσφορίζουσα πινακίδα η οποία πρέπει να εµπεριέχει τις πινακίδες Κ-10, Ρ-
32, Κ-16 (Υπερυψωµένο οδόστρωµα, ανώτερο όριο ταχύτητας, προσοχή σχολείο), καθώς 
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και µία πρόσθετη πινακίδα που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ή ΑΡΓΑ» (µε 
κεφαλαία γράµµατα). 
Β) Να διορθωθούν οι υβώσεις (σαµαράκια) στις οδούς Κιλκίς και Πλάτωνος.  
Επίσης θα πρέπει να ορισθεί σχολικός τροχονόµος από τη ∆ιεύθυνση της κάθε σχολικής 
µονάδας, προερχόµενος είτε από το προσωπικό του σχολείου είτε να προταθεί από τον 
οικείο σύλλογο γονέων και κηδεµόνων και να εξοπλιστεί µε µέριµνα του οικείου σχολείου.» 

  
Έθεσε επίσης υπόψη των µελών της Επιτροπής την αριθµ.πρωτ.2040/16-3-2017 

εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου που εισηγείται την αποδοχή και 
την υλοποίηση των παρεµβάσεων που προτείνονται σε αντίστοιχες εκθέσεις αυτοψίας του 
Αστυνοµικού Τµήµατος Αιγινίου και αφορούν τις σχολικές µονάδες του 1ου, 2ου και 3ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αιγινίου.    
  
 Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να προβούν σε λεπτοµερή 
έλεγχο των στοιχείων και να αποφασίσουν για την έγκριση ή µη και την εισήγηση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο των παραπάνω παρεµβάσεων.  
   
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της: 

� την εισήγηση της Προέδρου,  
� τα άρθρα 79, 82 του Κ∆Κ  
� την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9 του 

άρθρου 48 του Ν.4313/14 
� το άρθρο 73 παρ.1Β του Ν.3852/2010 
� την αριθµ.3/2017 απόφαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγινίου 
� την αριθµ.πρωτ.2040/16-3-2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Να γίνει δεκτή η πρόταση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγινίου και εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω παρεµβάσεων: 
 

1ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 
Α) Στη συµβολή των οδών Παπάγου και Αθ.∆ιάκου πρέπει να τοποθετηθεί ρυθµιστική 
πινακίδα Ρ-7 (Μονόδροµος ως προς την άνοδο της Αθ.∆ιάκου). 
Β) Στην οδό Παπάγου µε κατεύθυνση προς την κεντρική πλατεία Αιγινίου και πριν τη 
συµβολή της µε την οδό Αθ.∆ιάκου πρέπει να τοποθετηθεί ρυθµιστική πινακίδα Ρ-27 
(Απαγορεύεται η στροφή αριστερά) ενώ στην οδό Παπάγου µε κατεύθυνση προς εκκλησία 
Αγίου Ανδρέα και πριν τη συµβολή της µε την οδό Αθ.∆ιάκου πρέπει να τοποθετηθεί 
ρυθµιστική πινακίδα Ρ-28 (Απαγορεύεται η στροφή δεξιά). 
Γ) Στο τµήµα της οδού Παπάγου που βρίσκεται η πλευρά της σχολικής µονάδας πρέπει να 
τοποθετηθεί τεθλασµένη κίτρινη γραµµή (Ζιγκ-Ζαγκ) η οποία απαγορεύει τη στάθµευση, 
καθώς επίσης και από την µία άκρη της πλευράς του Ο.Τ. έως την άλλη που βρίσκεται η 
είσοδος του σχολείου, πρέπει να τοποθετηθούν η ρυθµιστική πινακίδα Ρ-40 (Απαγορεύεται 
η στάση και η στάθµευση) µαζί µε την πρόσθετη πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος) και η 
ρυθµιστική πινακίδα Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση) µαζί µε την πρόσθετη 
πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος) αντίστοιχα.  
∆) Στη συµβολή των οδών α) Παπάγου και Αριστοτέλους, β) Παπάγου πριν τη συµβολή της 
µε την Αθ.∆ιάκου και γ) πριν την κάθοδο της οδού Αθ.∆ιάκου πρέπει να τοποθετηθεί 
φωσφορίζουσα πινακίδα η οποία πρέπει να εµπεριέχει τις πινακίδες Κ-10, Ρ-32, Κ-16 
(Υπερυψωµένο οδόστρωµα, ανώτερο όριο ταχύτητας, προσοχή σχολείο), καθώς και µία 
πρόσθετη πινακίδα που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ή ΑΡΓΑ» (µε κεφαλαία 
γράµµατα). 
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Ε) Στην οδό Παπάγου µε κατεύθυνση προς Κεντρική Πλατεία Αιγινίου και πριν τη συµβολή 
της µε την οδό Αθ.∆ιάκου αφαίρεση της ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-41 (Απαγόρευση 
στάθµευσης του µονούς µήνες). 
ΣΤ) Στην οδό Παπάγου µε κατεύθυνση προς Κεντρική Πλατεία Αιγινίου και πριν τη συµβολή 
της µε την οδό Αθ.∆ιάκου καθώς και στην οδό Αθ.∆ιάκου έναντι εισόδου της σχολικής 
µονάδας πρέπει να τοποθετηθεί υπερυψωµένη διάβαση που απαρτίζεται από 
υπερυψωµένες λωρίδες (σαµαράκια) τραπεζοειδούς τύπου, χρώµατος λευκού. 
Ζ) Να αποµακρυνθούν οι υβώσεις (σαµαράκια) από την οδό Παπάγου. 
 

2ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 
Α) σε περιόδους παγετού να χρησιµοποιείται µόνο η κεντρική είσοδος για την προσέλευση / 
αποχώρηση των µαθητών και να κλείνει η βοηθητική είσοδος, προς αποφυγή ατυχηµάτων 
εξ αιτίας της ολισθηρότητας της σκάλας 
Β) στο πεζοδρόµιο της οδού Κρυσταλλοπούλου να τοποθετηθεί ρυθµιστική πινακίδα Ρ-40 
(Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση),  
Γ) στην πάροδο Χειµάρας να τοποθετηθούν κολωνάκια εκατέρωθεν της οδού, ώστε η οδός 
να γίνει πεζόδροµος και  
∆) οι γονείς και οι κηδεµόνες των µαθητών να χρησιµοποιούν τον εξωτερικό χώρο 
στάθµευσης που βρίσκεται µεταξύ του Γυµνασίου και του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου και να 
προσέρχονται πεζοί να παραλάβουν ή να αφήσουν τα παιδιά τους. 
 

3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 
Α) Στη συµβολή των οδών Κιλκίς µε Αρκαδίας και Πλάτωνος µε Κιλκίς να τοποθετηθεί 
φωσφορίζουσα πινακίδα η οποία να εµπεριέχει τις πινακίδες Κ-10, Ρ-32, Κ-16 
(Υπερυψωµένο οδόστρωµα, ανώτερο όριο ταχύτητας, προσοχή σχολείο), καθώς και µία 
πρόσθετη πινακίδα που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ή ΑΡΓΑ» (µε κεφαλαία 
γράµµατα). 
Β) Να διορθωθούν οι υβώσεις (σαµαράκια) στις οδούς Κιλκίς και Πλάτωνος.  
Επίσης θα πρέπει να ορισθεί σχολικός τροχονόµος από τη ∆ιεύθυνση της κάθε σχολικής 
µονάδας, προερχόµενος είτε από το προσωπικό του σχολείου είτε να προταθεί από τον 
οικείο σύλλογο γονέων και κηδεµόνων και να εξοπλιστεί µε µέριµνα του οικείου σχολείου. 

Το µέλος της Επιτροπής κ.Παπαϊωάννου Όθωνας, εξέφρασε την άποψη να καθοριστεί η 
αντίθετη φορά στην κατεύθυνση του προτεινόµενου µονόδροµου της οδού Αθ.∆ιάκου 
(Μονόδροµος ως προς την κάθοδο). 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ.11/2017.  
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται.  

 
          Η Πρόεδρος                                      Υπογραφές                              Τα µέλη 
                                                              Ακριβές απόσπασµα 
 
  Νικολοπούλου Βασιλική                     Αιγίνιο, 12 – 5 – 2017  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
∆ΗΜΟΣ   ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ                   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                                                                                                     
   
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το πρακτικό της αριθµ.3/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού 
 

Αριθµός Απόφασης 12/2017 
 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων σε σχολικά συγκροτήµατα της ∆.Κ. 
Κολινδρού του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού. 
 
         Στο Αιγίνιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 12η Μαΐου 2017, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, ύστερα από την αριθµ.πρωτ.4391/5-3-2017 
πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που δόθηκε σε κάθε µέλος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ.5 του Ν. 3852/2010. 
         ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 µελών 
βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη: 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
1.Νικολοπούλου Βασιλική, ως Πρόεδρος 
2.Λιόλιος Ιωάννης,           ως Μέλος 
3.Παπαλεξάνδρου Ροζάνα,     «          
4.Αριστείδους Γεώργιος,          « 
5.Παπαϊωάννου Όθων,           «      

               ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιζάκης Γεώργιος 
2. Μεταλλίδης Νικόλαος  
  
 
 

         Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Αναστασία Κραγιοπούλου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής το 
άρθρο 83 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄ 8-6-2006) κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το οποίο το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει γνώµες 
και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα 
αρµόδια όργανα του δήµου, σχετικά µε την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της 
δηµοτικής κοινότητας.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ∆ΚΚ  σε συνδυασµό µε την παρ.1 του άρθρου 52 του 
Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14 οι 
κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισµό 
των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην 
προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στην 
εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηµατοδότησης, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία 
των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό 
χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή 
στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Περιφερειακού ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 
οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς τους, µε βάση µελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για 
λογαριασµό των αρµοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους.  
Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  
Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο οι κανονιστικές αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων που 
αφορούν την  κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις 
Αστυνοµικές  Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες 
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υπηρεσίες της Γενικής  Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1Β του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται 
στο δηµοτικό συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του 
Κ.∆.Κ.. 
Το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Κολινδρού, µε την αριθµ.3/2017 απόφασή του «Λήψη 
µέτρων Κ.Ο.Κ για την ασφαλή µετακίνηση των µαθητών  του 2ου ∆ηµοτικού  Σχολείου  
Κολινδρού», πρότεινε τις εξής παρεµβάσεις: 

«Α) Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου και προς τις δύο κατευθύνσεις πρέπει να τοποθετηθεί 
φωσφορίζουσα πινακίδα,  η οποία πρέπει να εµπεριέχει τις πινακίδες Κ-10, Ρ-32, Κ-16 
(υπερυψωµένο οδόστρωµα, ανώτερο όριο ταχύτητας, προσοχή Σχολείο) καθώς και µια 
πρόσθετη πινακίδα που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ή ΑΡΓΑ» (µε κεφαλαία 
γράµµατα). 

Β) Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στην πλευρά έξω από την Σχολική Μονάδα και απέναντι 
αυτής πρέπει να τοποθετηθούν η ρυθµιστική πινακίδα Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και 
στάθµευση  µαζί µε την πρόσθετη πινακίδα Πρ-4γ  (τέλος ισχύος) αντίστοιχα. Παράλληλα 
στην πλευρά της οδού απέναντι από την είσοδο του Σχολείου πρέπει επίσης να 
τοποθετηθεί πρόσθετη πινακίδα Πρ-16θ (εκτός λεωφορείου). 

Γ) Έναντι της εισόδου της Σχολικής µονάδας πρέπει να τοποθετηθεί  υπερυψωµένη 
διάβαση που απαρτίζεται από υπερυψωµένες λωρίδες (σαµαράκια) τραπεζοειδούς τύπου, 
χρώµατος λευκού. 

∆) Ο ∆ιευθυντής του 2ου ∆ηµοτικού  Σχολείου  Κολινδρού και ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεµόνων να µεριµνήσουν για την τοποθέτηση Σχολικού Τροχονόµου.» 

  
Έθεσε επίσης υπόψη των µελών της Επιτροπής το αριθµ.πρωτ.2747/22-3-2017 

έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου που εισηγείται τη διατύπωση 
σύµφωνης γνώµης σχετικά µε τις παρεµβάσεις που προτείνονται σε αντίστοιχη έκθεση 
αυτοψίας του Αστυνοµικού Τµήµατος Αιγινίου και αφορούν τη σχολική µονάδα του 2ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Κολινδρού.    
  
 Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να προβούν σε λεπτοµερή 
έλεγχο των στοιχείων και να αποφασίσουν για την έγκριση ή µη και την εισήγηση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο των παραπάνω παρεµβάσεων.  
   
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της: 

� την εισήγηση της Προέδρου,  
� τα άρθρα 79, 82 του Κ∆Κ  
� την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9 του 

άρθρου 48 του Ν.4313/14 
� το άρθρο 73 παρ.1Β του Ν.3852/2010 
� την αριθµ.3/2017 απόφαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Κολινδρού 
� την αριθµ.πρωτ.2747/22-3-2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Να γίνει δεκτή η πρόταση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Κολινδρού και εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση και υλοποίησή της ως εξής: 
 

2ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 
Α) Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου και προς τις δύο κατευθύνσεις πρέπει να τοποθετηθεί 
φωσφορίζουσα πινακίδα,  η οποία πρέπει να εµπεριέχει τις πινακίδες Κ-10, Ρ-32, Κ-16 
(υπερυψωµένο οδόστρωµα, ανώτερο όριο ταχύτητας, προσοχή Σχολείο) καθώς και µια 
πρόσθετη πινακίδα που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ή ΑΡΓΑ» (µε κεφαλαία 
γράµµατα). 
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Β) Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στην πλευρά έξω από την Σχολική Μονάδα και απέναντι αυτής 
πρέπει να τοποθετηθούν η ρυθµιστική πινακίδα Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και 
στάθµευση  µαζί µε την πρόσθετη πινακίδα Πρ-4γ  (τέλος ισχύος) αντίστοιχα. Παράλληλα 
στην πλευρά της οδού απέναντι από την είσοδο του Σχολείου πρέπει επίσης να 
τοποθετηθεί πρόσθετη πινακίδα Πρ-16θ (εκτός λεωφορείου). 
Γ) Έναντι της εισόδου της Σχολικής µονάδας πρέπει να τοποθετηθεί  υπερυψωµένη 
διάβαση που απαρτίζεται από υπερυψωµένες λωρίδες (σαµαράκια) τραπεζοειδούς τύπου, 
χρώµατος λευκού. 
∆) Ο ∆ιευθυντής του 2ου ∆ηµοτικού  Σχολείου  Κολινδρού και ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεµόνων να µεριµνήσουν για την τοποθέτηση Σχολικού Τροχονόµου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ.12/2017.  
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται.  

 
          Η Πρόεδρος                                      Υπογραφές                              Τα µέλη 
                                                              Ακριβές απόσπασµα 
 
  Νικολοπούλου Βασιλική                     Αιγίνιο, 12 – 5 – 2017  
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7Ι4ΩΩ1Π-ΒΒ6














		2017-05-19T08:16:55+0300
	Athens




