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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 3ης/2020 Τακτικής-δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Αρ. αποφάσεως: 41
Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Οδυσσέως και Θεμιστοκλέους στη
διασταύρωση τους με την οδό Αγ. Τριάδας.
Σήμερα την 28η του μήνα Απριλίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 10:00 και
ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από
την υπ΄ πρωτ.: 6805/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης
Ι» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄,)
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του].
Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ε.Π.Ζ. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση τα επτά (7) μέλη, ήτοι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ
Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος)
Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος)
Χρονοπούλου Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος)
Καρατζαφέρης Βασίλειος - (τακτικό μέλος)
Βελέντζας Γεώργιος - (τακτικό μέλος)
Παπαδάκος Λεωνίδας - (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό μέλος) & Βίτσα Άλκηστη - (τακτικό μέλος)-

οι κ.κ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Μεταβολές:
Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής
θέματος ως κατεπείγον: 1. «Έγκριση κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας». Η Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1ου ΕΗΔ θέματος το οποίο και θα αποτελέσει το 1ο θέμα της
ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 άρθρο 77 παρ. 3).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, ενημέρωσε, δια περιφοράς, τα μέλη για το
3ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα
εξής:
ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Οδυσσέως και
Θεμιστοκλέους στη διασταύρωσή τους με την οδό Αγ. Τριάδας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Μετά από προφορικές επισημάνσεις πολιτών, στη διασταύρωση της οδού Αγ. Τριάδας με την οδό Οδυσσέως
αλλά αντίστοιχα και στη διασταύρωσή της με την παρακείμενη οδό Θεμιστοκλέους, ζητείται η λήψη μέτρων για
την αποφυγή ατυχημάτων, για την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και την ασφάλεια των πεζών.
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας μετέβη στις προαναφερθείσες διασταυρώσεις, αποτύπωσε την υπάρχουσα
κατάσταση σήμανσης και διαπίστωσε τα παρακάτω :










Η οδός Αγ. Τριάδος είναι διαδημοτική και περιφερειακή οδός δεδομένου ότι οριοθετεί τους Δήμους
Χαϊδαρίου και Περιστερίου, είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας, χρησιμοποιείται δε ευρέως
από πολίτες και ασθενοφόρα καθώς αποτελεί την σύνδεση του Δήμου Περιστερίου με την οδό Ρίμινι
όπου βρίσκεται το Π.Γ.Ν. «Αττικόν».
Η οδός Οδυσσέως είναι μονής κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγ. Τριάδος και Ιωαννίνων, με
κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Τριάδος.
Αντίστοιχα και η οδός Θεμιστοκλέους είναι μονής κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Αγ.
Τριάδος.
Επί της οδού Οδυσσέως πριν την συμβολή της με την οδό Αγ. Τριάδος, υπάρχουν δυο (2) Πινακίδες
Σήμανσης Ρ7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα» για τους διερχόμενους επί της οδού Αγ.
Τριάδος προκειμένου να μην εισέρχονται στην οδό Οδυσσέως (βλέπε παραπάνω εικόνα – Ο.Τ.255β &
O.T.259).
Επί της οδού Θεμιστοκλέους πριν την συμβολή της με την οδό Αγ. Τριάδος, υπάρχουν δυο (2) Πινακίδες
Σήμανσης Ρ7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα» για τους διερχόμενους επί της οδού Αγ.
Τριάδος προκειμένου να μην εισέρχονται στην οδό Θεμιστοκλέους (βλέπε παραπάνω εικόνα – Ο.Τ.261
& O.T.268).
Από την οδό Αγ. Τριάδος διέρχονται γραμμές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΟΑΣΑ)

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία μελέτησε την κατάσταση και κατέληξε ότι με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2
(STOP) στις δύο κάθετες οδούς που προαναφέρθηκαν στη συμβολή τους με την οδό Αγ. Τριάδας, εφιστάται
περισσότερο η προσοχή των οδηγών και αυτό θα μπορούσε να προλάβει ατυχήματα στο εν λόγω σημείο.
Επίσης παρατηρήθηκε ότι πρέπει να τοποθετηθεί συμπληρωματικά και μία Ρυθμιστική Πινακίδα Σήμανσης
Ρ7 στο νότιο πεζοδρόμιο της οδού Θεμιστοκλέους πριν την συμβολής της με την οδό Αγίας Τριάδας
Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία
εισηγείται

1. την τοποθέτηση δύο (2) Ρυθμιστικών Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (STOP)
επί της οδού Οδυσσέως πριν τη διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Τριάδας, μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 255β και
μία τη γωνία του Ο.Τ. 260, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχέδιο,

Πινακίδες Ρ2 προς τοποθέτηση

2. την τοποθέτηση δύο (2) Ρυθμιστικών Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» επί της
οδού Θεμιστοκλέους πριν τη διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Τριάδας, μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 261 και
μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 266, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχέδιο,

3. την τοποθέτηση συμπληρωματικά μίας (1) Ρυθμιστικής Πινακίδας Σήμανσης Ρ7 «Απαγορεύεται η
είσοδος σε όλα τα οχήματα» επί της οδού Θεμιστοκλέους πριν τη διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Τριάδας, στο
πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 266, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχέδιο,

Πινακίδες Ρ2 και Ρ7 προς τοποθέτηση

Επισημαίνεται επίσης, ότι στις παραπάνω εικόνες της συγκεκριμένης μελέτης έχουν αποτυπωθεί μόνο
λεπτομέρειες σήμανσης που επηρεάζουν και αφορούν την κυκλοφορία στις εν λόγω διασταυρώσεων στις οποίες
και επεμβαίνουμε, ενώ πιθανόν να μην εμφαίνεται άλλη σήμανση όπως π.χ. απαγόρευσης στάθμευσης κ.α.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού ενημερώθηκε δια περιφοράς από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 73 του 3852/2010 και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.
Κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων, ο Πρόεδρος κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος και οι κ.κ.
Σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Ε. Σάββα, Ε. Πετούσης, Κ. Χρονοπούλου, Β. Καρατζαφέρης , Γ. Βελέντζας, & Λ..
Παπαδάκος, ψήφισαν υπέρ του θέματος.
Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων επτά ( 7) μελών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
την τοποθέτηση δύο (2) Ρυθμιστικών Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (STOP) επί της
οδού Οδυσσέως πριν τη διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Τριάδας, μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 255β και μία τη
γωνία του Ο.Τ. 260.
την τοποθέτηση δύο (2) Ρυθμιστικών Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» επί της οδού
Θεμιστοκλέους πριν τη διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Τριάδας, μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 261 και μία
στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 266.
την τοποθέτηση συμπληρωματικά μίας (1) Ρυθμιστικής Πινακίδας Σήμανσης Ρ7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε
όλα τα οχήματα» επί της οδού Θεμιστοκλέους πριν τη διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Τριάδας, στο πεζοδρόμιο
του Ο.Τ. 266,
σύμφωνα με τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας όπως εμφανίζονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
απόφασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 28-04-2020
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